Nettskolen Buskerud
RETNINGSLINJER FOR TILBUD OM NETTBASERT OPPLÆRING I BUSKERUD
Skoleåret 2017-2018
Retningslinjer for alle som er involvert i nettbaserte tilbud. Dette kan være potensielle
elever, foresatte, rådgivere, PPOT, OPUS, Ung Invest AIB, Fagopplæring, Karrieresenter,
skoleledelse, lærere.
Dokumentet skal gjøre tydelig:
 Hvem som kan få nettbasert opplæring?
 Hvilke fag som kan gis de enkelte målgruppene?
 Hvordan man skal gå fram når man har spørsmål om nettbaserte tilbud?
GENERELT
Eleven / deltakeren må være tatt inn til tilbud ved en av fylkeskommunens videregående
skoler /Opus.
Det gis opplæring i fag i utdanningsprogrammet man er kommet inn på.
FORUTSETNINGER for å kunne være elev i nettundervisningen
Eleven/ deltakeren skal:
a) Kunne arbeide selvstendig og strukturert i fagene
b) Delta på et antall avtalte videomøter med lærer og medelever og være fleksibel når det
gjelder tidspunkt
c) Ha grunnleggende IKT-kompetanse og gode norskkunnskaper ved inntak
d) Sørge for tilstrekkelig nett-kapasitet under nettmøter
Vil nettbasert opplæring passe for deg, eller den personen du skal gi råd til?
Nettskolen har utviklet et testfag som kan gi svar på om den som ønsker å bli nettelev har
forutsetningene som er nødvendig. Skolens kontaktperson melder aktuelle elever inn i
testfaget.


MÅLGRUPPER OG TILBUD
UNGDOM
Forsering for ungdomsskoleelever som får opplæring i fag på videregående skoles nivå.
Målgruppen er ungdomsskoleelever med kompetanse på høyt nivå, karakter mellom 5 og 6.
Fag:
Engelsk Vg1 Studieforberedende
Matematikk 1 T (via Den Virtuelle Matematikkskolen) Påmelding via egen nettside
Forsering og tilbud for elever i videregående skole
Målgruppen kan være elever som ønsker å videreføre forseringen, samt elever som ikke har
plass til faget på timeplanen.
Elever fra skoler som ikke kan etablere egne grupper i faget vil bli prioritert.
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Fag:
Matematikk R1
Fremmedspråk nivå 3
Målgruppen er elever som har fullført nivå 2 i fremmedspråk. Elever fra de skoler som ikke
kan etablere egne grupper i faget vil bli prioritert.
Studietur til landet med språket inngår, den enkelte skole må betale denne turen.
Fag:
Fransk - nivå 3
Spansk - nivå 3
Tysk - nivå 3
Fellesfag for ungdom som trenger en fleksibel opplæringssituasjon
Målgruppe:
 Ungdom med fysiske eller psykiske utfordringer
 Lærlinger/ ungdom med full opplæring i bedrift (fellesfag)
 Ungdom i Oppfølgingstjenestens målgruppe.
 Ungdom som utøver idrett- eller kunstfag på høyt nasjonalt nivå
Som hovedregel gjennomgår ungdom testfaget før tilbud om nettundervisning gis.
Tilbud settes i gang dersom det er nok kvalifiserte deltakere.
Fag:







Engelsk studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram
Historie Vg2, Vg3
Matematikk1P, 2P, 1P-Y og 2P-Y
Naturfag på studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram,
Norsk Vg2, studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, Vg3
Samfunnsfag

Påmelding til fag skjer via Nettskolen Buskerud:
Det er skolens kontaktperson som melder på elever til nettundervisning, egen side for påmelding:

Registrering av elever til nettundervisning
Registrering betyr ikke automatisk inntak, avgjørelse om tilbud gjøres av Team for nettbasert
opplæring i Buskerud fylkeskommune.
Spørsmål om disse retningslinjer sendes på epost til: nettskolen@bfk.no
MÅLGRUPPE OG TILBUD
VOKSENOPPLÆRING
Studiekompetansefag for deltakere i Opus voksenopplæring
Deltageren:
 anbefales å ha kompetanse i norsk tilsvarende nivå B1
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må ha grunnleggende kompetanse i engelsk
gjennomgår testfaget før tilbud om nettundervisning gis.

Organisering av tilbudet til voksne ivaretas av OPUS.
OPUS Ringerike koordinerer påmeldinger til nettbasert opplæring fra alle OPUS-avdelingene
Voksne som får nettbasert opplæring skal ha egen kontaktperson på OPUS

