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Fakta om virksomheten: 

• 2013, 2014 : Vedtak på inntil 50 flyktninger pr år  

• 2015: Vedtak på 90 

• 2016: Vedtak på 80 

• Land: Hovedsakelig Syria, Kongo, Somalia, Eritrea  

• Store familier, enslige menn/ kvinner, enslige mindreårige 

• Virksomhetens driftskontrakt: 75 % resultatgrad 

• 2014: 89 % resultatgrad 

• Budsjett 2015: 34 mill  

• Årsverk: 54 



Utfordringer: 

• Store barnefamilier. Rett fra konfliktområder. 

• Voksne single menn. Lite utdanning. 

• Mange år i flyktningleir (10-20 år). 

• Bodd lenge på asylmottak i Norge. 

• Slitne etter mange år borte fra hjemmet. 

• Fra enkle kår => høyteknologisk samfunn. 

• Store kulturforskjeller. 

• Håp om bedre liv, men forlater familie, naboer, venner. 
Stort savn. 

 



Utfordringer forts…. 

• Lite, ikke dokumenterbar utdanning. 

• Må lære norsk. Språkprøve 2 og 3. Nøkkel til 

samfunnet…integrering. 

• Ikke dokumenterbar arbeidserfaring. 

• Finne arbeid – hvilken type kompetanse gir fast arbeid 

i Norge? 

• Mål = Bli selvstendig. Kunne forsørge seg selv.  

 



Løsninger: 
 

• Jobbe langsiktig – minst 5-års perspektiv! Noen ganger 
mer. 

 
• Ikke bruke tid på å lete etter raske løsninger på   

kompliserte oppgaver som krever  langsiktig jobbing. 
 

• «Skreddersøm» vet vi virker. 
 

      Norsk språk. 
 - Stort fokus på norskopplæring fra dag 1. 
 - Norskkunnskaper avgjørende for videre løp. 
 - Intensiv opplæring på mange felt. 

 



Løsninger forts…. 

Arbeid: 

• Hva gir fast, varig arbeid i Norge? 

 

• Sertifisering = dokumenterbar kompetanse er viktig.  

 

Utdanning: 

• Kortere, effektive utdanninger.  

       Alle kan ikke sitte 5-6-7 år på skolen. 

       Eks. Forsørgeransvar. 

 

• Fagarbeiderutdanning; en reell  utdanning  

      til  jobb det er behov for. 
 



Løsninger forts… 

Sosialfaglig arbeid. 

 - Jobbe godt med foreldrene => modell 

   for sine barn. 

  - Kvinneperspektiv: Vi vet at mor er like viktig 

   rollemodell som far.  

  - Legge til rette for opplevelse av mestring. 

 - Være tilgjengelig. Hjemmebesøk. 

 



      Introduksjonsprogram 

SKOLE / 

ARBEID 

Varig arbeid 

Utdanning. 

Grunnskole. 

1 - 2 år 

Flyktning- 

stipend 

Videregående 

opplæring 

Sertifisering 
Kontakt med 

arbeidsgiver 

Intensiv 

norsk 

Resultatgrad – hvor mange 
% oppnår 

arbeid/utdanning? 

Fagarbeider
-utdanning 



Fagarbeiderutdanning:  

Helse og omsorg/ Salg og service 



Bakgrunn for tilbudet: 

• Ingen ansetter flyktninger bare fordi de er flyktninger. 

• Vi hadde arbeidet mye både med menn og kvinner. 

Mange hadde fått fast jobb. 

• Hvor er det behov for folk i fremtiden? 

• Hva kan vi få til? Hva er mulig innenfor de rammer som 

allerede er der?  

 



Helse- og omsorgsarbeiderutdanninga: 

• Oppstart 2008. 

• Samarbeid med  

 Folkeuniversitetet om tilbudet.  

• Nå kjøres utdanningen av Intercare. 

• Praksiskandidatløp. 

• Start: Kvinner med samme etnisitet. 

• Gradvis utvidet. Nå også menn. 

• Fra høst 2014 => En felles del så deles gruppen i 2 løp. 

 



Erfaringer/resultater helse- og omsorgsfag: 

• Skreddersøm av undervisningsopplegg tilpasset 
deltakerne. 

• Individuelt tilpassede arbeidsmål for hvert semester. 
Omfattende testing. 

• Kunnskapshull => intensiv opplæring. 

• Elevene består eksamen! 

• Ikke alle har 100% fast arbeid, men alle er i arbeid. 
Behov for å følge opp i lang tid. Målet: Fagprøven. Fast 
arbeid. 

 



Forts... 

• Arbeide langsiktig  

• Følge tiltaket fra A til Å  hvordan klarer vi det? 

• Godt samarbeid internt i kommunen. Hospitering, veiledere. 

• Største utfordring: høyt antall timer før mulighet til å ta 
fagprøven….aldri komme i mål: Å bli helsefagarbeider med fagbrev.. 

• Fortsette å utvikle språket…kurstilbud. 

• Søke jobber som er ledig. Igjen jobbe langsiktig fra Virksomhet 
flyktning. Ikke tro, men vite…. Intervju, søke, hva kreves…    


