LYST PÅ EN
PRAKSISPLASS?

HVORDAN DU KAN
KONTAKTE OSS

Vi har praksisplasser innen ikt, web&grafisk og

Du finner oss ved Vaterlands bru på Akerselvas

kjøkken for ungdommer som står uten annet

bredd -like ved Grønlands Torg. Det er både buss,

dagtilbud. Plassene tilbys i samarbeid med NAV,

tog, trikk og T-bane rett i nærheten.

Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo

og det er løpende inntak. Varigheten for kurset
justeres i forhold til hver enkelt bruker.

Riverside ungdomshus
Grønland 1
0133 Oslo

Åpningstider for Info & Internettcafe
Mandag til fredag

kl. 14.00 - 20.45

Lørdag 		

kl. 14.00 - 19.45

Komme raskt i gang

www.riverside.no

Står du uten skole eller jobb, og har du lyst på en

twitter.com/Riversideungdom

praksisplass ta kontakt med praksisledere, første

www.facebook.com/riverside.

etasje eller ungdomsteamet vårt.

ungdomshus

Praksisplassene

er

den

kompetansegivende

virksomheten til Riverside ungdomshus.

riverside ungdomshus
ET STED FOR UNGDOM I OSLO

Ring oss

(+47) 234 314 65

Leter du etter en

Besøk

www.riverside.no

praksisplass

PRAKSISPLASSTILBUD HOS OSS

INDIVIDUELL
OPPLÆRINGSPLAN
Opplæringsplanen er individuell og legges ut fra
en kartlegging av ferdigheter. Undervisningen er
i hovedsak praktisk orientert, med litt teori for å
kunne løse tekniske utfordringer på praksis.
Web & grafisk

•
•

Vi har praksisplasser innen ikt, web&grafisk og
kjøkken for ungdommer i alderen 15-22 år som står
uten annet dagtilbud. Plassene tilbys i samarbeid
med NAV, og det er løpende inntak. Varigheten for
kurset justeres i forhold til hver enkelt bruker.
Undervisningen er for det meste praktisk orientert.
Deltakere vil få en attest ved endt kursperiode. Du
kan ta kontakt med oss for mer informasjon om
tilbudet, ledige plasser og innsøking.

•
•
•

Lage, oppdatere nettsider
Lage grafisk materiale for
trykk (plakat, visittkort o.l.)
Bruke aktuelle programmer
Søkemotorer, nettvett
Sosiale medier

STIKKORD OM
PRAKSISPLASS
•
•
•
•
•
•
•

Byomfattende tiltak (alder 15-22, fra Oslo)
Ingen forkunnskaper nødvendig
Fortløpende inntak gjennom hele året så
lenge det er ledige plasser
Inntak etter intervju med praksisledere og
ungdomsteam i samarbeid
Rask avklaring av praksisplass (Nav)
Opplæring gjennom deltakelse i det daglige
arbeidet med en individuell opplæringsplan
Gjør en innsats og du får en arbeidsattest
og referanse etter avsluttet praksis

Ikt

•
•
•
•
•

Maskin- og programvare

Felles for alle praksisplassene er at det ikke

Bygge PCer, komponenter

kreves noen forkunnskaper for å kunne delta,

Feilsøking HW og drivere

og at opplæring gis gjennom deltakelse i

Installere Windows/Linux

det daglige arbeidet. Praksisplassene er den

Nettverk

kompetansegivende virksomheten til Riverside.

Kjøkken

•
•
•

Catering av mat

Vårt faglige utgangspunkt er hjelp til selvhjelp

Tilberede næringsrik mat

(empowerment), der vi forsøker å gjøre våre

Hygiene og renhold

ungdommer bedre rustet til og kvalifisere til å
møte ulike utfordringer i fremtiden gjennom
kompetansegivende virksomhet.

Et sted å være - et sted å lære
Riverside ungdomshus

Riverside er et rusfritt sted

