INFOSKRIV OM FULLFØRINGSTILTAK FOR PERMITTERTE OG
ARBEIDSLEDIGE
Bakgrunn
I forbindelse med virusutbruddet bevilget stortinget fylkeskommunene ekstra
opplæringsmidler slik at flere kan fullføre videregående opplæring. Ekstramidlene er fordelt
og øremerket til flere ulike tiltak som en del av Utdanningsløftet. Dette infoskrivet
omhandler fullføringstiltaket for permitterte og ledige, og er sendt ut til veiledere i skole,
NAV og karrieresentere.
Om tilskuddet for fullføringstiltak for permitterte og arbeidsledige
Tilskuddet skal benyttes til å gi målgruppen tilbud som gir muligheten til å oppnå yrkeseller studiekompetanse. Dette kan være eksamensforberedende kurs mot privatisteksamen,
eller komprimerte opplæringsløp. Tiltaksperioden er foreløpig ut 2022.
Målgruppe
Tiltaket gjelder primært for permitterte og ledige som
•
Ikke lenger har en opplæringsrett (ungdomsrett eller voksenrett) og
•
som ikke har oppnådd yrkes- eller studiekompetanse tidligere
Det vil si at man har fått opplæringen man har krav på, men har strøket eller fått IV i ett
eller flere fag som gjør at man ikke har fått fagbrev eller vitnemål.
Alder: fra 19 år og oppover. Årets avgangskull fra videregående opplæring er ikke en del av
målgruppen ettersom de er omfattet av et eget fullføringstilskudd.

Innsøking
Innsøking skjer via vigo.no ««Søknad for voksne/realkompetansevurdering»
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VoksenFnrLogin
Merk søknaden «søker til fullføringstiltaket» i merknadsfeltet.
Søknadene behandles av koordineringsskolene for voksenopplæring i Trøndelag
fylkeskommune, og blir sett i sammenheng med ordinære voksenopplæringstilbud med
oppstart over sommerferien.
Søknadsfristen er 20. mars
Det er åpent for å søke senere, men de som søker innen 20. mars vil bli prioritert i inntaket
som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er
kapasitet til det innenfor det tilbudet.
Kontaktpersoner for interesserte/søkere
Interesserte/søkere kan sende mail til: utdanningsloftet@trondelagfylke.no
eller kontakte en av våre åtte videregående skoler med spesifikt koordineringsansvar for
voksenopplæringstilbud (info på fylkeskommunens hjemmesider, eller via link:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Voksenopplaering/senter-forvoksenopplaering/

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

Kontaktperson for veiledere i skoler og karrieresentere:
Hilde Aasbø Hammer, rådgiver ved avdeling utdanning, Trøndelag fylkeskommune
e-post: hilham@trondelagfylke.no

Kontaktperson for NAV veiledere
Bjørnar Hafstad, seniorrådgiver NAV Trøndelag
e-post: bjornar.hafstad@nav.no
Mer info om Utdanningsløftet og de ulike tiltakene finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/utdanningsloftet-2021/

