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Om ressursheftet
Ressursheftet beskriver prosessen for utvikling og organisering av arbeidsrettet
veiledning for nyankomne flyktninger ved Larvik integreringsmottak. Erfaringene og
læringen fra Prosjekt integreringsmottak kan være nyttige og inspirerende for veiledere,
lærere og andre som jobber med minoritetsspråklige.
Ressursheftet inneholder beskrivelser, evalueringer, oppgaver og refleksjonsnotater fra
samarbeidspartnere.
Første del av ressursheftet består av presentasjon av Yrkespakken (Arbeidsrettet
veiledning for nyankomne flyktninger i Larvik integreringsmottak og
foredragsholdernes beskrivelser av sine opplegg og erfaringer.
Andre del av heftet er en oppgavesamling. Karriereveileder Anette Slåtto Vaage ved
Karrieresenteret i Vestfold har redigert og satt sammen de fleste oppgavene, som er
utarbeidet av foredragsholderne, og hun har utformet oppgavemalene.

Bidragsytere til ressursheftet
I likhet med arbeidsrettet veiledning ved Larvik integreringsmottak, Yrkespakken, er
også dette ressursheftet et samarbeidsprosjekt.
De som har bidratt er:
 Berge, Bjørnar (Rådgiver, NAV Larvik)
 Christiansen, Elin Snedal (Markedskontakt, NAV Larvik)
 Didriksen, Hege (Administrasjonsmedarbeider, Tapet & Malerkompaniet. Tidl
Programveileder oppfølgning flyktning, NAV Larvik)
 Granerud, Lise (Rådgiver, innsats, Skattekriminalitet, Skatteetaten)
 Hunskaar, Dag (Seniorrådgiver, NAV Arbeidslivssenter Vestfold)
 Lubani, Faten (Ansvarlig for arbeidsrettet veiledning og arbeidsrettede tiltak i
Larvik integreringsmottak og Yrkespakken)
 Løberg, Øystein (Gjeldsrådgiver avdeling rådgivning og økonomi, NAV Larvik)
 Neziri, Ilirjani (Veileder, NAV Larvik)
 Schiefloe, Ingrid (Markedskontakt, NAV Larvik)
 Severoy, Mehdiya Mikail (Veileder, NAV Larvik)
 Skille, Jørn (Seniorrådgiver, NAV Arbeidslivssenter Vestfold)
 Susnic, Sonja (Karriereveileder, Karrieresenteret Vestfold)
 Sønju, Ingvild (Jobbspesialist, NAV Larvik)
 Vaage, Anette Slåtto (Karriereveileder, Karrieresenteret Vestfold)
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Om Prosjekt integreringsmottak
Prosjekt integreringsmottak er ett av tiltakene som ble iverksatt etter
Stortingsmeldingene 30 «Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk»
(2015-2016) og 16 (2015–2016) «Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for
voksnes læring».
Fulltidsprogram i asylmottak skal både hindre passivitet og bidra til raskere
kvalifisering av mennesker med fluktbakgrunn. Fra slutten av 2016 og til desember
2019 prøves ulike modeller for integreringsmottak ut i fem vertskommuner: Oslo
(avviklet våren 2018), Larvik, Kristiansand, Steinkjer og Bodø. Målgruppen for
integreringsmottak er flyktninger med høy sannsynlighet for oppholdstillatelse i Norge.
Deltakere på et integreringsmottak forplikter seg til et kvalifiserende fulltidsprogram på
37, 5 timer i uken som inneholder følgende aktiviteter:
 Norskopplæring
 Språktrening
 Kultur og samfunnskunnskap
 Karriereveiledning
 Arbeidsrettede aktiviteter
 Skole - og utdanningsrelaterte aktiviteter
 Daglige gjøremål i asylmottaket
 Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillige organisatorer
Dette ressursheftet tar utgangspunkt i NAVs bidrag i integreringsmottaket. Arbeids – og
velferdsforvaltningens mandat i prosjekt integreringsmottak er å utvikle og
gjennomføre arbeidsrettet veiledning og arbeidsrettede aktiviteter.

Arbeidsrettet veiledning på Larvik integreringsmottak
Arbeidsrettet veiledning på integreringsmottaket i Larvik inneholder ulike
læringsaktiviteter som forbereder deltakerne på hva som møter dem i arbeidslivet.
De nyankomne flyktningene (heretter omtalt som deltakere) skal lære å velge utdanning
og yrker som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Samtidig legges det vekt på interesse og
motivasjon for at deltakerne skal kunne fullføre en utdanning og stå i et yrke over lengre
tid. Yrkesveiledningen bestreber å balansere mellom individets ønsker og
arbeidsmarkedets behov.
Arbeidsrettet veiledning dekker følgende tema:
 Håndtere overganger i arbeidslivet og planlegge karriere på en strukturert måte
 Det norske arbeidsmarkedet og yrkesmuligheter i dag og i fremtiden (fokus på
geografiske arbeidsmarkeder i Norge)
 Hvorfor utdanning og formell kompetanse blir viktigere
 Teknologi og dens betydning for arbeidsmarkedet og yrkesmuligheter
 Konkrete yrker, valgt i samarbeid med deltakerne (Jobbmuligheter, status i det
norske arbeidsmarkedet og krav til kompetanse)
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Hvordan være aktiv arbeidssøker, (Jobbsøknader, jobbintervju,
rekrutteringskanaler og nettverk)
Verdien av å være i arbeid, for den enkelte og samfunnet.

Temaene behandles i sammenheng for en helhetlig innsats, som forbereder deltakerne
til å ta kunnskapsbaserte og reflekterte valg og legge en plan for utdanning, opplæring
og arbeid.

Yrkespakken
Arbeidsrettet veiledning i Larvik integreringsmottak
Bakgrunn
Deltakerne på Larvik integreringsmottak kommer fra forskjellige land og kulturer, har
ulik utdanningsbakgrunn og ulike forutsetninger og muligheter for å få innpass i norsk
samfunns- og arbeidsliv. De formelle og uformelle yrkeserfaringene, utdanning og
kulturelle referanser er ikke alltid enkle å omsette til norske arbeids- og
samfunnsforhold. Når deltakerne blir sittende i årevis i mottak og vente, faller
motivasjonen dramatisk. Opplevelsene fra krig og flukt tar mye plass. Det er viktig at
deltakerne kommer tidlig i gang med livet sitt i Norge.
Yrkesveilederen har i samarbeid med andre aktører i prosjekt integreringsmottak, erfart
at noe av det viktigste i arbeidsrettet veiledning er forberedende
karrierelæringsaktiviteter for å kvalifisere deltakerne til utdanning og arbeid.
Mange ulike aktører må samarbeide for å få deltakerne inn i arbeids- og samfunnsliv.
Behovet for helhetlig og tverrfaglig innsats, er utgangspunktet for utvikling av
«Yrkespakken», et metodisk undervisningsopplegg.
Opplegget
Yrkespakken er et skreddersydd opplegg som foregår over 12 uker, hver fredag.
Temabasert undervisning foregår i ulike språkgrupper med profesjonelle tolker.
Gruppesamlingene er på fire timer per gang. Yrkespakken tar utgangspunkt i gruppens
ressurser og forutsetninger for et meningsfylt og anerkjennende læringsmiljø.
Kvalifiseringsaktivitetene gir også deltakerne nyttige nettverk for videre integrering.
Å møte deltakerne som ressurser, og ha et mulighets- og fremtidsfokus, bedrer
motivasjon, mestring og læring.
Utvikling av karrierekompetanser
Teorien bak Yrkespakken
Arbeidsrettet veiledning og undervisningen i Yrkespakken tar utgangspunkt i følgende
fem kompetanseområder, som er identifisert gjennom Kompetanse Norges arbeid med å
utvikle et helhetlig rammeverk for karriereveiledning:
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Illustrasjonstekst: De 5 kompetansene som danner rammene og innholdet i Yrkespakken.
De fem kompetanseområder er refleksjon- og læringsområder hvor den enkelte kan
utvikle kompetanse i å håndtere sin karriere i forandringer og overganger. Det er
kompetanse til å kjenne og forstå seg selv i kontekst, til å handle og ta valg og til å
håndtere dilemmaer knyttet til liv, læring og arbeid.
De fem karrierekompetansene danner faglig og teoretisk grunnlag for innholdet i all
arbeidsrettet veiledning, karriereundervisningen og andre arbeidsrettede aktiviteter i
Larvik integreringsmottak. Alle oppgaver og øvelser (se vedlegg Oppgavesamling) som
brukes i undervisningen er også basert på de fem kompetanseområdene.
Mer informasjon:
https://www.kompetansenorge.no/globalassets/karriere/rapport-nasjonaltkvalitetsrammeverk-for-karriereveiledning.pdf
Målgrupper
Yrkespakken er skreddersydd for nyankomne flyktninger som bor på mottak. Med få
tilpasninger er Yrkespakken overførbar til andre som har behov for å lære om norsk
samfunns- og arbeidsliv. For eksempel kan Yrkespakken brukes i ungdomskolene hvor
elevene forberedes til å ta utdanningsvalg.
Tverrfaglig samarbeid

Illustrasjonstekst: Godt samarbeid mellom ulike aktører er en forutsetning for at
Yrkespakken utvikles og lykkes.
Innholdet i Yrkespakken er et resultat av et tverrfaglig samarbeid mellom
Karrieresenteret i Vestfold, Skatteetaten, Arbeidslivssenteret, Røde Kors, næringslivet,
Norskskolen samt NAV Larviks avdelinger for Flyktningarbeid, Økonomi, Oppfølging
under 30 år og Marked.
Det er etablert et godt samarbeid med integreringskoordinatoren i Vestfold for deling av
informasjon og materiell om trender i arbeidsmarkedet og muligheter i Vestfold.
Samarbeidet bidrar blant annet til:
 At det jobbes for felles mål, til det beste for deltakerne
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Økt innsikt i hverandres aktiviteter
Delingskompetanse
Et forutsigelig og oversiktlig undervisningsopplegg for alle involverte

Yrkespakkens innhold
Yrkespakken inneholder følgende temaer:
 Muligheter i utdanningssystemet (Karrieresenteret Vestfold)
 Meg selv – bruk av interesseutforskningsverktøyene Jobpics og Riasec
(Karrieresenteret Vestfold)
 Kompetansekartlegging, valgkompetanse og karriereplanlegging
(Karrieresenteret Vestfold)
 Det norske arbeidsmarkedet og yrkesmuligheter i Norge (NAV Larvik)
 Arbeidslivskunnskap (NAV Arbeidslivssenter Vestfold)
 Rekrutteringskanaler, aktiv jobbsøking (NAV Larvik)
 Velferdssamfunnet (Skatteetaten)
 Velferdssamfunnet, personlig økonomi (NAV Larvik)
 Psykisk helse og arbeidsmestring (NAV Larvik)
 Kulturforståelse (NAV Larvik)
 Frivillig arbeid (Larvik Røde Kors)
 Bedriftsbesøk (Lokale arbeidsgivere)
 Språk- og arbeidstrening (Lokale arbeidsgivere)
 Språkkafe (Larvik integreringsmottak)
Gruppeundervisning
Deltakerne på integreringsmottaket kommer fra land som Syria, Eritrea, Yemen og
Tyrkia. De er vant til kollektivistiske kulturer hvor grupper eller sosiale nettverk er
viktig for læring, trygghet og utvikling. Undervisning i grupper fungerer også godt fordi
deltakerne har mange felles erfaringer, utfordringer og behov. Gjennom å lytte, stille
spørsmål og fortelle selv, kan de lære, støtte og motivere hverandre i undervisningen.
Deltakere som har behov og ønsker individuell arbeidsrettet veiledning, får dette
parallelt med gruppesamlingene.
Læringsaktiviteter
Underviserne har utviklet egne øvelser og oppgaver for deltakerne (se vedlegg
Oppgavesamling). Formålet med øvelsene er å invitere deltakerne til dialog og
diskusjoner og bidra til refleksjoner i felleskap. Underviserne bruker for eksempel
rollespill aktivt i undervisningen fordi de erfarer at det er en effektiv og ufarlig metode
som gir deltakerne gode betingelser for læring.
Bruk av tolker i undervisningen
Larvik kommunes tolketjeneste bidrar med tolker i Yrkespakken. De samme tolkene
deltar på samlingene, så langt det lar seg gjøre. Tolkene blir dermed godt kjent med
innholdet i undervisningen, underviserne og målgruppen.
Yrkesveilederen sender undervisningsmateriell og viktig info til tolkene på forhånd så
de kan forberede seg på fagord og begreper. Tolkene gir løpende tilbakemeldinger om
det er formuleringer eller fagord som ikke lar seg tolke ordrett. Tolkene i Yrkespakken
jobber etter avtale med underviserne og i konkrete læringssituasjoner som
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«linkassistenter» eller «kulturtolker». De hjelper deltakerne og underviserne å forstå
hverandre på tvers av kulturelle forskjeller.
Underviserne har erfart hvor viktig det er med forberedelser av budskap, riktig tempo i
presentasjon, jevnlige pauser og konkret språk uten bilder og metaforer. Det er også
viktig å huske at mimikk og kroppsspråk forsvinner på veien, mens humor og gode
historier kan fungere.
Samarbeid med arbeidsgivere
Det er et mål å ha tett og systematisk samarbeid med næringslivet i Larvik. I
Yrkespakken inviteres arbeidsgivere til å fortelle om mulighetene i deres bransjer, nå og
i fremtiden. Virksomhetene deler gode råd og erfaringer om arbeidslivets formelle og
uformelle regler. Takket være det gode samarbeidet har arbeidsgiverne blitt åpne for at
interesserte deltakere kan komme på bedriftsbesøk, i praksis eller på jobbskygging (Se
eget kapittel Jobbskygging)
Deltakerbevis
Alle deltakerne som gjennomfører Yrkespakken, får et deltakerbevis som beskriver
innhold og formål med undervisningen. Deltakerbeviset dokumenterer gjennomførte
jobb- og utdanningsforberedende aktiviteter. For deltakerne gir dokumentet stolthet og
trygghet til å vise hva de har deltatt på. Flere deltakere opplever økt motivasjon for å
gjennomføre undervisningen når de får et konkret dokument i hånden.
Alle kommuner som bosetter deltakere fra Larvik integreringsmottak, får informasjon
om Yrkespakken for å bygge videre på det deltakerne har lært. Programmet i
Yrkespakken blir også delt med integreringsmottaket i Larvik og Norskskolen for å gi
innsikt i undervisningen og for at de kan utvikle og bruke undervisningsopplegget
videre. (Se vedlegg Deltakerbevis)
Systematisk evaluering av Yrkespakken
Yrkesveilederen på Larvik integreringsmottak har ansvar for å koordinere og
videreutvikle Yrkespakken. Yrkesveilederen deltar som aktiv observatør i
undervisningen og har en åpen og tett dialog med deltakere og samarbeidspartnere om
endringer, forbedringer og tilpasninger. Det er svært viktig og nødvendig å jobbe
kontinuerlig med å forbedre rammene og innholdet i undervisningen for at det skal ha
verdi for deltakerne. Det som læres, må oppleves meningsfylt for både deltakere og for
undervisere. Yrkespakken evalueres fire ganger i året. Temaer som skal evalueres og
drøftes, meldes inn på forhånd av undervisere og deltakere. Evalueringen tar
utgangspunkt i erfaringsdeling, deltakeropplevelser (utbytte av læring) og skal si noe
om hvor vi er og hvor vi skal. Systematisk evaluering av Yrkespakken gir underviserne
grunnlag for felles refleksjon og erfaringsdeling.
Hva sier deltakerne om Yrkespakken?
Deltakerne melder tilbake at læringen de får i Yrkespakken forbereder dem på livet i
Norge. (Se kapitel Yrkespakkens resultater) I tillegg opplever mange deltakere at
underviserne er gode til å skape trygge læringsmiljøer hvor anerkjennende
menneskemøter, gode samtaler og refleksjon er i fokus.
Les mer om veiledning av innvandrere og anerkjennende menneskemøter her:
https://www.karrierevestfold.no/veiledning-av-innvandrere/category557.html
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Undervisning i utvikling
Undervisningen i Yrkespakken var i begynnelsen preget av å prøve ut informasjon og
veiledning. Samarbeidspartnerne hadde lite eller ingen kjennskap til å undervise
flyktninger med kort tid i Norge og som fortsatt bor på mottak. Underviserne kjente lite
til deltakernes bakgrunn, kultur, forutsetninger og behov for læring. Gjennom de første
evalueringene av Yrkespakken ble det enighet om at det er et grunnleggende behov for å
skape trygge læringsarenaer og aktiviteter hvor undervisere sammen med deltakerne
kan utforske nyttige temaer, utveksle meninger og utvikle nye tanker. Samlingene med
deltakerne er blitt nyttige og verdifulle erfaring- og læringsarenaer for videreutvikling
av innholdet i undervisningen. Nysgjerrighet og kreativitet i samspillet mellom
underviserne og deltakerne, har gjort undervisningen mer målrettet, inspirerende og
engasjerende for begge parter.

Yrkespakkens resultater
Etableringen av Yrkespakken startet i mai 2017. Det første året ble brukt til å finne
prosjektets innhold og form. Det ble testet og bestemt hvilke temaer undervisningen i
hovedsak skulle inneholde og hvem som skulle ha ansvar for hva. Samarbeid med
hovedsamarbeidspartnerne ble inngått. Den enkelte underviser står fritt til hvordan
deres seksjon skal være. Kontinuerlige og systematiske fellesevalueringer, med både
undervisere og deltakere, og løpende dialog underveis, utvikler Yrkespakken
kontinuerlig.
I midten av 2018 hadde Yrkespakken i hovedsak funnet sin form.
Fra oppstart våren 2017 til høsten 2019 har cirka 200 flyktninger, fordelt på 13 grupper
bestående av rundt 15 personer per gruppe, deltatt i Yrkespakken.
I det første hele driftsåret (2018 – 2019) har 75 flyktninger gjennomført Yrkespakken.
Av de 75 deltakerne har:
 10 kommet ut i ordinært arbeid
 Alle har vært på bedriftsbesøk
 Alle har vært med på Språkkafè
 Fra våren 2018 har cirka 5 deltakere, hver måned, hatt språktrening, både på
arbeidsplass og i samarbeid med frivilligheten
 Fra høsten 2018 har cirka 5 deltakere, hver måned, hatt arbeidstrening på
arbeidsplass
 Alle med høyere utdanning eller ønske om videre utdanning får tilbud om
høgskolebesøk

Tverrfaglig samarbeid
Det norske arbeidsmarkedet
Veiledere i NAV Larvik, avdeling marked gir deltakerne en innføring i det norske
arbeidsmarkedet og det lokale jobbmarkedet.
Bransjer, bedrifter, jobbmuligheter, kompetansekrav og jobbsøkerprosess står på
timeplanen.
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Arbeidsgivere bidrar som forelesere og informerer om krav og muligheter innen ulike
yrker og bransjer. Foredragsholderne veksler mellom å presentere/ stille spørsmål og
svare deltakerne på det de lurer på. Ofte kommer uventede, men relevante spørsmål. For
eksempel: «Hvor lang er E6?».
Bemanningsbedrifter presenterer sin bransje, ulike stillinger, registrering og
mulighetene for jobb hos dem.
Undervisningen fra markedsavdelingen inneholder:
 Arbeidsmarkedet nasjonalt og lokalt
 Hvilke utdanningsnivå som gir hvilke yrkesmuligheter
 Kompetansekrav (F. eks. Litt om sertifikater for vei/transport)
 Hvilke yrker er etterspurt blant arbeidsgivere nasjonalt og lokalt
 Hvilke næringer og bransjer er tilstede i Vestfold
 Arbeidsgiveres krav til kompetanse
Det er viktig å være helt tydelig på at NAV ikke har de konkrete jobbene.

Arbeidsrettede aktiviteter på Larvik integreringsmottak
Deltakere på Integreringsmottaket blir vurdert opp mot behov for arbeidspraksis eller
andre arbeidsrettede aktiviteter i forbindelse med karriere- og arbeidsrettet veiledning.
Arbeidsrettede tiltak i regi av NAV Larvik kan tilbys til deltakere med oppholdstillatelse.
Det er etablert tett samarbeid med NAVs markedsavdeling og lokale arbeidsgivere for å
fremskaffe plassene.
I vurderingen av arbeidsrettede tiltak legger yrkesveilederen blant annet til grunn
deltakers språkferdigheter, yrkeserfaringer som er overførbare til en norsk kontekst og
deltakeres motivasjon.
Arbeidsforberedende aktiviteter hos arbeidsgivere, har gitt ulike utfordringer:
 Deltakerne kan ha så kort oppholdstid på mottaket som gjør det lite
hensiktsmessig å etablere språk- og arbeidstrening,
o på grunn av svake språkkunnskaper,
o ikke kompetanse som kreves i norsk arbeidsliv.
 Det er få egnede treningsplasser for nyankomne flyktninger i Larvik kommune.
 De fleste deltakerne mangler oppholdstillatelse.
 Deltakerne har ikke yrkesskadeforsikring.
 Deltakere uten oppholdstillatelse, får ikke bankkonto. For arbeidsgivere blir det
dermed umulig å betale ut lønn til dem som kommer i jobb.

Jobbskygging
Jobbskygging er blitt et viktig arbeidsforberedende tiltak i Larvik integreringsmottak.
Yrkesveilederen på Larvik integreringsmottak har på bakgrunn av en rekke gode
erfaringer, videreutviklet Jobbskygging-konseptet til å inneholde et tredelt
læringsopplegg:
1. Teoretisk innføring i et yrke i Yrkespakken
2. Praktisk erfaring/forståelse gjennom jobbskygging
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3. Evaluering og etterarbeid for å forene teori og praksis.

Erfaringene viser at både deltakere og arbeidsgivere opplever at jobbskygging fungerer
veldig godt.
Jobbskygging gir deltakerne innsikt i konkrete arbeidsoppgaver og hvordan en vanlig
dag eller ulike arbeidsoppgaver arter seg.
Arbeidsgiveren får vist frem virksomheten som potensiell fremtidig arbeidsplass for
deltakerne. Deltakerne får nyttig erfaring og inspirasjon til å reflektere over kommende
arbeidsliv og karrierevalg. Yrkesveilederen jobbskygger sammen med deltakerne første
dag. Deltakere kan være litt usikre i starten, og arbeidsgivere kan oppleve at flyktninger
har for dårlige norskkunnskaper til å forstå nødvendig informasjon.
Yrkesveilederen ser følgende fordeler med å jobbskygge sammen med deltakeren:
 Får oppdatert sin kunnskap om konkrete yrker eller arbeidsplasser
 Kan veilede deltakerne underveis
 Kan bistå arbeidsgiveren
 Skape trygghet for deltakeren og arbeidsgiveren
 Bygge relasjoner til bedriften
 Overføre praktisk læring fra jobbskygningen til undervisningslokalet
 Kunnskap til evaluering av prosessen med både arbeidsgivere og deltakere
Yrkesveileder jobber tett med NAV Larviks markedsavdeling for å vurdere
bransjer/yrker med gode jobbmuligheter og arenaer for å teste ut jobbskyggeopplegget.
Planen er systematisk å videreutvikle jobbskyggeopplegget og utvide samarbeidet med
flere arbeidsgivere.
Arbeidsgivere som bidrar i Yrkespakken:
 Sjøparken Kanvas-barnehage
 Specsavers
 Tide Buss
 Farris Bad
 Lysnes Personelltjenester
 Kanda
 Norrek
 Larvik Løk
 Thor Heyerdahl videregående skole
 Cubus
 Larvikadvokatene
 Larviksbanken
 Asko
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Eksempler på jobbskygging (Se kapitel Eksempler på Jobbskygging)
Bussjåfør (Tide Buss)
Optiker (Specsavers)
Lærer (Thor Heyerdahl videregående skole)

Oppgaver og øvelser som brukes i undervisningen om arbeidsmarkedet (Se
oppgavesamling):
 «Arbeidsgiveres krav til egenskaper»
 «Sammenligne yrker»
 «Rekruttering i praksis»
 «Sammenligne yrker»
 «Hvorfor MÅ jeg lære norsk?»
 «Hva har du lært»

Arbeidslivskunnskap
Bidraget til NAV Arbeidslivssenter Vestfold er viktig med tanke på å forberede
flyktningene til det første møtet med en norsk arbeidsgiver og en norsk arbeidsplass.
Deres kanskje aller viktigste bidrag i denne sammenheng er å motivere for deltakelse i
det norske arbeidslivet – i tråd med intensjonen i avtalen om det Inkluderende
Arbeidsliv (IA).
Evalueringer
For Arbeidslivssenteret (ALS) har det vært nyttig å møte de andre bidragsyterne i
Yrkespakken - høre deres erfaringer, hvilke temaer de berører i egen undervisning,
hvilke refleksjoner de har gjort seg og hvilke problemstillinger de har kommet opp i.
Gjennom disse møtene har IA-rådgiverne, om nødvendig, kunnet justere egne opplegg,
slik at både innhold og grensesnitt kunne optimaliseres i forhold til deltakernes
forståelse og utbytte.
Særlig vil de trekke frem evalueringsmøtet der to deltakere også var til stede, og de
kunne ha en dialog om hvordan innholdet ble presentert og oppfattet. Det var veldig
nyttig og anbefales for at deltakerne også trekkes inn i evalueringen videre.
Det tverrfaglige samarbeidet er både utviklende og nyttig.
Dette er en arbeidsform og et innhold i Yrkespakken som med fordel kan prøves ut for
andre målgrupper i NAV som for eksempel ungdom, unge, uføre og langtidsledige.
Konkrete endringer av undervisningsopplegget
Her er de viktigste endringene, i korte trekk:
 Færre foiler og i hovedsak foiler med bilder eller figurer. Deltakerne har
mulighet til å huske bedre gjennom å memorere bilder.
 Dialog og refleksjonsspørsmål har fått større plass. Dette for å aktivisere
deltakerne og gjennom dette, et forsøk på å øke forståelsen for forskjeller mellom
det norske arbeidslivet og det arbeidslivet de kommer fra.
 Kursholdere må være villige til å by litt på seg selv, vise at de er «hele»
mennesker. Det gjør det enklere å få deltakerne til å være aktive i dialogen videre.
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Ufarliggjøre det å representere en offentlig institusjon og heller medvirke til at
deltakerne opparbeider seg tillitt til for eksempel NAV og ser på offentlige
instanser som hjelpere og en samarbeidspartner.
Hvilke erfaringer tas med videre til IA-virksomheten
IA rådgiverne er også opptatt av å ha kompetanse på «utenforskapet». Hva er
særtrekkene, hva er utfordringsbildet, hva skal til for inkludering i arbeidslivet etc.
Derfor har det vært nyttig å møte målgruppen og gjennom den få en bedre forståelse for
hva en arbeidsgiver kan møte i forbindelse med ansettelse/aktivisering av nyankomne
flyktninger.
Det har vært sterke møter. Det å stå ansikt til ansikt med en gruppe medmennesker som
har gjennomgått ubeskrivelige prøvelser og opplevelser, gjør inntrykk og er verdifullt.
Selv om oppdraget, kanskje kan oppleves som "litt på siden" av hva en IA-rådgiver skal
bruke tid på, har dette vært svært meningsfullt. Disse møtene har tilført IA rådgiverne
viktig kompetanse – både personlig og profesjonelt.

Jobbsøking
NAV Larvik har utviklet eget opplegg om jobbsøking med temaene kompetanse, cv,
søknad, nettverk, intervju og jobblogg.
Målet er å gi kunnskap om jobbsøkerprosessen i Norge.
Programveilederen er tydelig på at NAV ikke har jobber å gi deltakere, men at de skal
lære hvordan de kan skaffe seg jobb på egenhånd.
Det blir også snakket om det å søke jobb. Hvem har søkt jobb tidligere, hvordan foregikk
søkeprosessen, hvem har hatt jobb og hvordan fikk de den? Da kommer samtalen i gang
om likheter og ulikheter om søkeprosess i hjemlandet kontra Norge.
Å fokusere på kompetanse har vist seg å fungere godt. Deltakerne skal bli bevisste på
hvilke kompetanser de har, og hva som kan brukes videre, enten til å skrive i cv/søknad
eller se hvordan kompetansen kan brukes i ulike jobber. Deltakerne brukes aktivt i
undervisningen. De gir eksempler og får forklaringer.
Etter å ha snakket om hvor viktig det er å kunne forklare egen kompetanse, får de utdelt
oppgave C4: «Min kompetanse» fra «Ressurshefte for lærere og veiledere i
innføringsklasser» til Akershus fylkeskommune. Her skal deltakerne beskrive
erfaringene sine og hvilke kompetanser de har basert på egne erfaringer. Erfaringene
kan være absolutt alt de har opplevd og vært med på.
Noen klarer å fylle to sider, noen skriver et halvt ark, men alle noterer noe. De som ikke
kan skrive, deler sine erfaringer muntlig.
Også cv og søknad blir gjennomgått. I korte trekk blir det informert om hva cv og søknad
er og hva de burde inneholde.
Det blir sett på annonser for utlyste stillinger, for å se hva det blir spurt etter. Hva er det
som kreves? Hvilken kompetanse har deltakerne fra utdanning og /eller arbeid, og
hvilken kompetanse er medfødt/lært. Ved å sette ord på kompetansen, kan deltakerne
svare på det som etterspørres i annonsene.
Det blir snakket litt om nettverk, litt om intervju og til slutt nevnes jobblogg. Alle
deltakerne blir oppfordret til å lage seg et nettverkskart. (Oppgave C2: «Mitt nettverk»
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fra «Ressurshefte for lærere og veiledere i innføringsklasser» til Akershus
fylkeskommune.)
Jobbintervjuet blir tatt opp i plenum. Her blir kleskode, kroppsspråk, forberedelser,
spørsmål å få og spørsmål å stille, gjennomgått. Utgangspunktet for oppgaven, er
oppgave E4: «Øve på intervju» fra «Ressurshefte for lærere og veiledere i
innføringsklasser» til Akershus fylkeskommune.
Erfaringer
Erfaring har vist at det ikke alltid fungerer optimalt å starte undervisning om jobbsøking
med grundig gjennomgang av cv og søknad. Flere av deltakerne sliter med å forstå
forskjell på cv og søknad, og hva disse blir brukt til. Noen deltakere er ikke «der». Det er
så mye annet som opptar nyankomne flyktninger.
Etter innføring i hvordan man søker jobber i Norge, hvorfor de trenger både cv og
søknad, og ikke minst kunne formulere egen kompetanse, fungerer
undervisningsopplegget best. Kompetanse og egne ferdigheter går som en rød tråd
gjennom hele undervisningen. For når de kan si noe om det, så er de mer forberedt til
jobbsøkerprosessen.
Det er viktig å få frem at det å søke jobb tar tid og at de ikke må gi opp selv om det
kommer noen avslag.
Mer informasjon og oppgaver:
Karrieretjenesten til Veiledningssentrene i Akershus (http://www.veiledningssentreneakershus.no/tjenester/karrieretjenesten/) har utviklet et
innholdsrikt veiledningsverktøy.
Karriereveiledningsheftene finnes som vedlegg til ressursheftet.
Til de ulike aktivitetene i heftene er det utarbeidet mye tilleggsmateriell som plakater og
kort. Alt kan hentes ut gratis fra Karrieretjenestens hjemmesider. Materiellet
inneholder mange aktiviteter som også kan være aktuelle for alle andre veisøkere og
elever.

Økonomi: Det norske velferdssamfunnet og skattesystemet
Skatteetaten har utviklet undervisningsopplegget «Det norske velferdssamfunnet og
skattesystemet» til Yrkespakken, med tydelige mål og oppgaver. Underveis er det kuttet
ned på innholdet og tatt i bruk andre virkemidler for å få frem budskapene. Det er viktig
å skape en god relasjon til deltakerne og skape tillit ved blant annet å bruke mer tid i
oppstarten.
Skatteetatens bidrag er viktig fordi det norske samfunnet er strukturert og regulert på
en helt annen måte enn det deltakerne er vant med. Det er viktig at deltakerne kjenner
til den norske velferdsmodellen og hvordan den blir finansiert.
Diskusjonsoppgaver er beskrevet i dette kapitlet. Oppgaven «Svart eller hvitt» er i
oppgavesamlingen bakerst i ressursheftet.
Effektmål:
Å gi en forståelse av sammenhengen mellom velferdsstaten Norge, hvordan den blir
finansiert samt gi en innføring i det norske skattesystemet.
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Læringsmål:
 Kunnskap
o Forstå formålet med å betale skatt
o Anvende kunnskapen til å ta riktige valg for seg selv og samfunnet
o Kjenne rettigheter og plikter


Ferdighet
o Anvende sin kunnskap i hverdagslivet – ta gode valg
o Vite hvem man skal snakke med eller hvordan man henvender seg til
Skatteetaten når det gjelder skatt og folkeregister



Holdning
o Kjenne verdiene som ligger til grunn for velferdsstaten og skattesystemet
o Positiv holdning til det å betale skatt

Agenda:
 Hvorfor betaler vi skatt
 Hvem bestemmer i Norge
 Statsbudsjettet/regnskapet
 Hvem betaler skatt og hvor mye
 Svart arbeid
 Rollespill
 Lønnslipp
 Arbeidskontrakt
 Rettigheter
 Plikter
 Flytting i Norge
 Gruppeoppgave
Erfaringer
Deltakerne er lærevillige og viser forståelse for hvordan det norske skattesystemet og
velferdssamfunnet henger sammen.
Skatteetatens deltakelse gir innsikt i deltakernes situasjon og kunnskap om
kulturforskjeller, deres holdninger, levesett, ønsker og behov – hvilket er nyttig
kunnskap å ta med seg i utviklingen av undervisningsopplegget.
Det tverrfaglige samarbeidet i Yrkespakken skaper et nettverk og forståelse for de andre
samarbeidspartnernes oppgaver og målsettinger.
Skatteetaten beskriver evalueringsmøtene i Yrkespakken som både interessante og
veldig lærerike. Her er det stor takhøyde der både positive og mindre positive erfaringer
er blitt delt. Det oppleves som spesielt nyttig og engasjerende når enkelte deltakere blir
invitert for å dele sine erfaringer fra Yrkespakken. Det skaper engasjement og gir større
forståelse. I tillegg kommer det gode innspill til endring av undervisningsopplegget for å
gjøre det hele mer forståelig og interessant for deltakerne.
Gode grep
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Ikke være for ambisiøst i innhold
Aktivere deltakerne i undervisningen ved å oppfordre dem til å gi av seg selv
Spille på deltakernes erfaringer, meninger og holdninger
Gi anerkjennelse for gode innspill eller korrigere innspill på en positiv måte
Bruke ulike undervisningsformer som gruppeoppgaver, quiz, rollespill o.l.
Skape tilhørighet og gi deltakerne en opplevelse av selvbestemmelse

God planlegging er viktig selv om dette ofte fravikes for å ivareta deltakernes
interesser.
Oppgaver som brukes i undervisningen om det norske velferdssamfunnet (Se
oppgavesamling):
 «Svart eller hvitt» (Rollespill)
 «Svart arbeid» (Diskusjonsoppgaver)

Privatøkonomi
Del 1: Inntekter, utgifter og gjeld
Hovedmålet med undervisningen er å gi deltakerne kunnskap om hvordan arbeid
positivt bidrar til en selv, familien og samfunnet.
Delmål er å gi deltakerne kunnskap om sentrale økonomiske begreper, om inntekter,
utgifter, lån og renter.
I løpet av tre timer skal deltakerne få kunnskap om inntekter, utgifter og gjeld, hvordan
regninger blir betalt, hva renter er og renteberegning, og hvilke fallgruver som lurer hvis
tingene ikke gjøres riktig.
Et viktig aspekt er også å belyse holdninger og adferd når penger (ut)lånes og diskutere
eventuelle kulturelle ulikheter.
Undervisningen er basert på PowerPoints med store bilder og tekst på norsk.
Det er budsjett for en person med lønn og for en med sosialhjelp, låneberegninger,
forskjellen på debetkort og kredittkort, hvorfor det er viktig med flere bankkonti og hva
som skjer når regninger ikke blir betalt.
Tillit er nøkkelord i undervisningen. Handel er basert på tillitt. Det er viktig å stimulere
til et reflektert forhold til hvem man samhandler om penger med.
Å bruke store og ekte penger skaper en ekstra dimensjon i oppgavene. Det blir mange
kommentarer og latter av det.
De viktigste utgiftene i en husholdning
Som avslutning på undervisningen skal en representant fra hver språkgruppe fram og på
eget språk skrive, på flippover eller tavle, hvilke bo- og husholdningsutgifter en familie i
Norge har. Dette er for å avklare hvor mye deltakerne har fått med seg. Samtidig skaper
oppgaven engasjement i språkgruppene.
Tilbakemeldinger fra deltakere har blant annet vært at noen av økonomi-temaene er
vanskelige å forstå. Deltakerne er ulikt skolerte. Noen har eksamen fra høyskole eller
universitet. Andre er analfabeter og mangler grunnleggende kunnskaper. Når deltakerne
ikke har oppholdstillatelse, bankkonto eller betalingskort, aldri har betalt en regning
elektronisk og kun har lommepenger, blir renteberegning, kredittkortgjeld og inkasso
uforståelige begreper.
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Del 2 – Historien om en syrisk flyktning som kommer til Norge
Undervisningen tar utgangspunkt i en fortelling (fiksjon), gjengitt i oppgavesamlingen.
Deltakerne får høre historien om Khaled. De følger ham fra skolealder i Syria til han er
etablert med jobb og bolig i Norge. Gutten er flittig og arbeidssom. Ved å kjøpe og selge
varer med fortjeneste først i sin egen landsby og seinere i byer langt av gårde, skaffer
han seg penger som han bruker til å oppfylle ønskene sine.
Det er viktig å gi flyktningene et lite innblikk i hva som venter dem der ute, hvis de får
oppholdstillatelse, norsk pass, bankkonto og introduksjonslønn. Lånetilbudene er
mange. Det er lett å trå feil.
Oppgaver og øvelser som brukes i privatøkonomi (Se oppgavesamling):
 «Privatøkonomi»
 «Privatøkonomi: Holdninger»
 «Privatøkonomi: Historien om Khaled»

Karriereveiledning
Arbeidsrettet veiledning og karriereveiledning
Karrieresenteret i Vestfold har ansvar for å utvikle karriereveiledning ved Larvik
integreringsmottak.
Karrieresenteret i Vestfold og NAV Larvik har løst utfordringene med grenseoppgang
mellom karriere- og arbeidsrettet veiledning ved å samarbeide tett og helhetlig om
undervisning og veiledning av deltakerne. For å hindre dobbeltarbeid, samkjøre og
bygge videre på hverandres opplegg, er det gjort tydelige rolleavklaringer. For eksempel
er karriereveiledernes og yrkesveileders gruppesamlinger organisert i samme
undervisningsopplegg, «Yrkespakken».
Karrieresenteret Vestfolds mandat i prosjekt integreringsmottak er å utvikle et opplegg
for karriereveiledning av deltakere i Larvik integreringsmottak. Formålet med
karriereveiledningen ble presentert av Kompetanse Norge med følgende temaer:
At den enkelte flyktning:
 Får økt kunnskap om muligheter når det gjelder utdanning og arbeid
 Blir mer bevisst egen kompetanse, styrker og interesser
 Kan ta mer informerte valg
 Blir bedre i stand til å håndtere overgangen fra flyktning til arbeidstaker.
Karriereveiledningen skal konkret bidra til at deltakernes fulltidsprogram blir mest
mulig relevant for videre integrering.
Hovedtrekkene i veiledningsopplegget
Karrieresenteret Vestfold har valgt å tilby både individuelle samtaler og
gruppeveiledning til alle deltakere. Det er mer effektivt å gå igjennom en del informasjon
i plenum, samt at gruppeoppgaver skaper gode samtaler og refleksjon.
Det tilbys også en til flere individuelle samtaler, der drøftes den enkeltes situasjon og
ofte temaer av mer privat karakter. Det er lagt opp til at en individuell
førstegangssamtale med flest mulig deltakere. Etter oppstartsamtale får deltaker tre
gruppeveiledninger for så å avslutte med en individuell sluttsamtale.
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Følgende temaer gjennomgås i første samtale med deltakerne:
 Karrieresenterets rolle i prosjekt integreringsmottak
 Selvregistrering av kompetanse
 Kompetansekartlegging med bruk av livslinje
 Litt om det norske skolesystemet kontra det de har av skolegang
 Informasjon om oversettelse av skoledokumenter fra utlandet
 Videre samarbeid
Tre samlinger med gruppeveiledning:
Gruppeopplegget tilpasses hvem som er i gruppa. Tema og øvelser plukkes fra en
idebank som er opparbeidet i løpet av prosjekt integreringsmottak.
Følgende temaer er valgt ut:
Muligheter og begrensninger
- Det norske utdanningssystemet.
- Voksenopplæring.
- Høyere utdanning med studietilbud, opptakskrav og nettressurser.
- Godkjenning av høyere utdanning.
- Studielån.
- Studiebesøk til Universitetet i Sørøst Norge.
Meg i kontekst
- Interesseutforsking med Jobpics og Riasec-systemet.
- CIP-modellen.
- Gap-analyse.GIV-skjema.
Valg og tilfeldigheter
- Øvelse i å ta selvstendige valg.
- Gjennomgang av yrker, utdanninger og temaer deltakere ønsker mer kunnskap
om.
- Tema høyere utdanning dersom gruppa består av folk med utdanning.
Sluttsamtale:
- Individuelle temaer deltager ønsker drøftet
- Oppsummering av hva deltakerne har lært gjennom Yrkespakken
- Videre løp
- Lage en foreløpig karriereplan
Presentasjon av hele metodikken finnes på Karrieresenteret Vestfold sin hjemmeside:
https://www.karrierevestfold.no/veiledning-av-innvandreremetodehefte/category559.html
Oppgaver og øvelser som brukes i karriereveiledning (Se oppgavesamling):
 «GAP-analyse»
 «Livslinje»
 «100-millionerkroners-oppgaven»
 «God i – Interessert i»
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«Hvorfor MÅ jeg lære norsk?»
«Hva har du lært»
«Fleip eller fakta»
«På linje»
«Ja Nei Vet ikke»
«Hvor gammel er gruppelederen?»
«Overganger i livet»

Kulturforståelse
Livsmestring er det overordnede målet i denne undervisningen. Yrkespakken har
kunnet bruke en veileder som selv har vært ny i Norge til å lage og gjennomføre
opplegget. En som har gjennomlevd alle de ulike fasene ved å etablere seg i et nytt land
og med troverdighet kan fortelle om hva som kan vente nyankomne flyktninger:
I de første månedene, «Hvetebrødsdagene» er mye interessant og spennende. Noe som
ofte undertrykker det negative. «Hvetebrødsdagene» etterfølges av kultursjokk
(«Reaksjonsfasen»), hvor tristhet, uro, ensomhet, forvirring og sinne kan gi både
psykiske og fysiske plager. Deretter kommer «Reparasjonsfasen» hvor de nyankomne
finner seg til rette fordi de begynner å skjønne noe av sine omgivelser og de lokale.
Følelser stabiliseres. En begynner å ane positive sider ved det nye livet, med venner og
språk som viktige faktorer.
Etter en positiv læringsprosess, hvor ny og gammel identitet bevisstgjøres, blir
selvbildet positivt. Bevisstheten om ny og gammel identitet åpner for mer langsiktige
tanker og planer og innsikt i mulighetene til å ta egne valg.
Opplegget dekker temaer som hvordan vi definerer oss selv, ved for eksempel yrke og
familie, nettverk og hvem man trenger i de ulike fasene og jakten på personers sterke
sider.
Oppgaver og øvelser som brukes i karriereveiledning (Se oppgavesamling):
 «Integreringstrappa»
 «200 kroner»

Psykisk helse og arbeidsmestring
"Hvordan du har det, og hvordan du tar det" er et dialogbasert undervisningsopplegg
som er utviklet av NAV Larvik for deltakere i integreringsmottaket og som handler om
psykisk helse.
Hovedmålet med undervisningen er å fokusere på temaet psykisk helse, som er spesielt
viktig å vektlegge for nyankomne flyktninger. Denne målgruppen er ekstra utsatt for
psykiske plager. I undervisningen brukes både film og refleksjonsoppgaver som er
tilpasset målgruppen. Det brukes også en del tid på begrepsavklaring knyttet til tema.
Flyktninger er mennesker med fluktbakgrunn som av ulike årsaker har måtte forlate det
kjente og må starte helt på nytt i et nytt land med en kultur som for noen kan være helt
annerledes enn sin egen. Med seg i bagasjen bærer de gledesfylte opplevelser men også
vonde og triste opplevelser som direkte eller indirekte kan påvirke deres tanker og
holdninger med hensyn til inkludering og deltakelse i det nye samfunnet de skal bli en
del av. En følelse av utenforskap og maktesløshet skapes for noen nesten med en gang i
møte med det nye samfunnet de skal bli en del av. Usikkerhet knyttet til
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oppholdstillatelse, manglende språkkunnskaper, manglende forståelse av gjeldende
lover og regler (skrevne og uskrevne), manglende nettverk, tap av sosialstatus, krav og
forventninger knyttet til deltakelse i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, krav til
utdanning og formell kompetanse, likestilling, etc er eksempler på årsak og forklaring til
dette. Veien til Norge har for de fleste vært tøff, noe som helt klart vil legge igjen spor i
livene deres og vil påvirke deres måte å tenke, å fortolke og å håndtere situasjoner på.
For de fleste vil selve flukten være en stor psykisk påkjenning. Dette i kombinasjon med
en følelse av maktesløshet og utenforskap øker risikoen for å utvikle psykiske plager.
Beskrivelse av metoden
Det er viktig å påpeke at hensikten med undervisningen ikke er å avdekke, utrede eller
behandle psykiske plager og/eller psykisk sykdom. Ønsket resultat av å sette psykisk
helse på dagsorden, er å øke kunnskapsnivå og bevisstgjøring om temaet. Tanken er at
dette vil ha en forebyggende effekt i forhold til utvikling av psykiske plager.
Etter en kort introduksjon av tema og hovedmålet med undervisningen, starter
refleksjonsoppgaver i form av begrepsavklaring. Underviser er utdannet kursleder i
kurs for mestring av belastning (KiB) og bruker elementer fra KiB-kurset. Definisjon av
noen av begrepene deltakerne må drøfte i grupper, er hentet fra KiB kurset.
Det bestrebes hele tiden å ha en dialog med deltakerne ved å involvere de i størst mulig
grad for å snakke om og sette fokus på de tingene som opptar dem. Deltakerne deles i
grupper med tolk tilstede.
Oppgaver og øvelser som brukes til psykisk helse (Se oppgavesamling):
 «Hvordan du har det og hvordan du tar det»

Samarbeid med frivilligheten
Frivilligheten i Larvik har lang og god erfaring med inkluderings- og integreringsarbeid.
Yrkesveileder har etablert et tett samarbeid med blant andre Røde Kors om
arbeidsrettede aktiviteter for deltakerne i Larvik integreringsmottak.

Røde Kors: Pasienttransport-tjenesten (Hvite Biler)
Sykehuset i Vestfold (SiV) leverer ambulansetjenesten for Vestfold forvaltet av AMK
(akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Av den totale mengden oppdrag utgjør
nesten en tredjedel rutinemessige transportoppdrag. Dette legger beslag på en viktig
akuttmedisinsk ressurs.
Bakgrunn
Sykehuset i Vestfold (SiV) har inngått en avtale med Vestfold Røde Kors om å bemanne
pasienttransporten ut 2019. Foruten å frigjøre beredskapsressurser, får Røde Kors
viktige inntekter.
Det er foreløpig innredet én bil til denne tjenesten. Bilen er et registrert
utrykningskjøretøy og er innredet som en ambulanse med båre og hjertestarter, men
uten akuttmedisinsk utstyr. De fleste oppdragene starter på SiV hvor bilen er parkert og
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de fleste pasientene skal til en institusjon i fylket. Oppdragene styres av AMK. Bilen
bemannes med to personer på hver vakt, en sjåfør og en sidemann.
Krav til ambulansebemanning:
 God helse, både fysisk og psykisk
 Forstå Røde Kors-verdiene og møter pasientene med vennlighet og omsorg
 Evne til å jobbe i team med andre frivillige
 Forenklet politiattest (for sjåfører)
 Førerkort kl B i minst to år for sjåfører, samt helseattest for D1 (for sjåfører)
Ansvar
Yrkesveileder har ansvar for å kartlegge aktuelle deltakere for opplegget, følge opp
deltakerne og koordinerer samarbeidet med Røde Kors. Yrkesveileder jobber for å
rekruttere frivillige fra integreringsmottaket til pasienttransporten for å assistere som
sidemenn (ikke sjåfører), og samarbeider tett med leder for Røde Kors Larvik.
Deltakerne
Yrkesveileder valgte ut åtte deltakere fra Larvik integreringsmottak.
I utvelgelsen av deltakere ble det lagt vekt på motivasjon for deltakelse i prosjektet,
norskkunnskaper, helsefaglig bakgrunn og ønske om å jobbe med mennesker.
Opplæringen foregikk i perioden fra april 2018 til juli 2018.
Opplæring (obligatorisk):
 Grunnleggende førstehjelp, 5 timer
 DHLR-kurs (bruk av hjertestarter) 3 timer
 Bruk av båre: inn og ut av bilen, forflytning av pasient, 2 timer
 Orientering på SiV, 2 timer
 Røde Kors sitt introduksjonskurs for frivillige
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Billedtekst: Motiverte Hvite Biler-deltakere ved Larvik integreringsmottak i prosjekt
sammen med Røde Kors instruktør Knut Kaspersen (til venstre), Leder for Larvik Røde Kors
Ragnhild Bull Hansen (nr. to fra høyre) og Yrkesveileder ved NAV Larvik Faten Lubani (nr.
tre fra høyre).

Røde Kors: Besøksvennsordningen
Larvik Integreringsmottak erfarer at sosiale aktiviteter som inkluderer nordmenn og
nyankomne flyktninger skaper verdifulle relasjoner, bidrar til språktrening og
forebygger utenforskap.
Flere deltakere fra Larvik integreringsmottak har ønske om å gi tilbake til det samfunnet
som har tatt de godt imot, og de ønsker arenaer hvor de kan føle seg nyttige. I tillegg er
det flere deltakere som sliter med ensomhet. De savner venner som kan gjøre hverdagen
på mottaket lettere. Dette er bakgrunnen for at yrkesveileder i samarbeid med Røde
Kors i Larvik besluttet å rekruttere deltakere fra integreringsmottaket til å bli
besøksvenner.
Kursing
Seks kvinner og to menn ble valgt ut, utifra kriteriene: Norskferdigheter, motivasjon,
ønske om å jobbe med mennesker, oppmøte og stabilitet.
For å sikre at deltakerne har den nødvendige kompetansen for å drive med frivillig
arbeid som besøksvenner må de ta følgende tre kurs:
- Psykososial førstehjelp, grunnkurs
- Introduksjons til Røde Kurs
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-

Norsk grunnkurs førstehjelp.

Utplassering
Det er gjort avtale med et lokalt sykehjem om å prøve ut deltakerne høsten 2019. I den
første perioden vil en kontaktperson fra Larvik Røde Kors delta på besøkene sammen
med deltakerne for å være en støttespiller for de eldre og besøksvennene.

Røde Kors: Språkkafè
Integreringsmottaket samarbeider med Røde Kors om å tilby alle deltakerne språkkafe
hver fredag. Språkkafeen et blitt en obligatorisk del av fulltidsprogrammet for
deltakerne på integreringsmottaket.
Språkkafeen inneholder en rekke aktiviteter som skal styrke deltakernes
språkferdigheter, og være en sosial arena hvor felleskapet er i fokus. Her snakkes det
kun på norsk.
Deltakerne melder inn temaer som de er opptatt av og ønsker å snakke om. Hver fredag
får en av deltakerne ansvaret for å presentere et selvvalgt kulturinnslag. Språkkafeen er
blitt et inkluderende treffpunkt med faste frivillige som deltar, lærere fra Larvik
Læringssenter og noen av underviserne i Yrkespakken.
Temaer kan være feiring av høytider som 17. mai, Eid, jul og påske. Karrieresenteret
bidrar blant annet med sang og leker som bidrar til den hyggelige stemningen på
språkkafeen.
En gang i måneden inviteres Larvik asylmottak, som drives av stiftelsen Sana, til å
fortelle om frivillige organisasjoner med lavterskel tilbud, og deltakerne kan melde seg
på om de ønsker det. Det er nesten 100% oppmøte på språkkafeen hver fredag.
Deltakerne melder tilbake at det er den beste sosiale aktiviteten i løpet av uka.
Oppgaver og øvelser som på Språkkafeen (Se oppgavesamling):



«Hvem – hva – hvor er jeg?»
«Beskrive naturen»

Aktivitetsmatch
I Larvik blir det lagt ned en stor innsats for at flyktningene som kommer til kommunen
raskest mulig skal bli en aktiv del av det norske samfunnet. Prosjekt integreringsmottak
er bevisste på at det kreves en HEL BY for å integrere og inkludere mennesker. Et av
tiltakene er «aktivitetsmatch»: Et møtested hvor flyktninger og frivillige organisasjoner
møter hverandre, for å bli kjent.
Dersom flyktningene som kommer til Norge skal bli inkludert, må de ha kjennskap til
hvilke aktiviteter folk her i landet deltar i, ikke bare i arbeidslivet, men også i regi av
frivillige organisasjoner, og de må få anledning til å delta på lik linje med alle andre.
«Erfaring viser også at det kreves mer enn bare informasjon. Det må legges til rette for
møter mellom foreningene og menneskene slik at terskelen for å møte opp på
aktivitetene blir håndterbar.
I Larvik har NAV og kommunens virksomheter lenge vært klar over hvor viktig det er å
spille på lag med frivilligheten for å oppnå best mulig resultater i
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integreringsarbeidet. Det er mange aktører som kjemper om organisasjonenes
oppmerksomhet.
Frivillighetsdag
At frivilligheten engasjerer mange, ble synliggjort på arrangementet «Frivillighetsdag».
Røde Kors, Norges fotballforbund, Aktiv Larvik (Kommunal aktivitetstilbud),
Metodistkirken, Den norske kirke, Turistforeningen, Larvik Bordtennisklubb, Larvik
Sanitetsforening og Frivilligsentralen møtte opp for å fortelle flyktningene hva de jobber
med, og inviterte dem med i frivillig arbeid.
Det ble knyttet nye relasjoner, gjort konkrete avtaler mellom deltakere og
organisasjoner. Deltakerne fikk informasjon fra alle foreningene med tolk på eget språk.
Det ble skapt muligheter for god match mellom flyktningene og frivillighetene.
Mer informasjon: Se vedlegg «Aktivitetsmatch»

Eksempler på jobbskygging
Bussjåfør
Tide Buss og NAV Larvik samarbeider godt. Personalleder Marit Engeseth holder
presentasjon om bussjåføryrket på Yrkespakken for nyankomne flyktninger. Hun
forteller om Tide Buss og hva som skal til for å få jobb der, samt hvilken
kompetanse, personlighet og innstilling som kreves for å kunne ta arbeid som
bussjåfør. På tross av utviklingen av førerløse kjøretøy spår hun at det vil være
behov for bussjåfører i mer enn 50 år framover.
Tidlig start
I mai 2018 var fire flyktninger i følge med yrkesveileder NAV Larvik, sammen med
bussjåfør Nina i Tide Buss og NAV en hel dag. Deltakerne hadde på forhånd fått nyttig
informasjon/undervisning om de formelle kravene som stilles til en bussjåfør.
Flyktningene møtte på NAV Larvik grytidlig på morgenen. Oppstart hos Larvik-sentralen
til Tide Buss var klokken 05.00. Jobbskyggingen ga deltakerne praktisk forståelse av
yrket som bussjåfør.
Kommentarer fra deltaker og bedrift
Deltaker Haitham Khalafs oppsummering:
«Jeg har fått bedre praktisk forståelse av bussjåføryrket gjennom jobbskyggingen ved Tide
Buss. Det var nyttig å stille spørsmål og få kjennskap til bussjåførers arbeidsoppgaver».
Også for Tide Buss er samarbeidet med NAV verdifullt:
«Vi får presentert hva det innebærer å være bussjåfør i Norge tidlig for folk som skal
bosette seg i Norge og som på et tidspunkt skal ut i arbeidslivet. Gjennom møter
og jobbskygging får de nyankomme til Norge et lite bilde av hva jobben krever og kan
dermed ta bedre beslutninger om valg av yrkesvei. For Tide Buss er dette en vinn-vinn
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situasjon. Vi prøver etter beste evne å hjelpe NAV med å velge riktige kandidater til å
utdanne seg til yrket, og vi vil igjen få kvalifiserte og motiverte søkere».

Deltakere fra integreringsmottaket i Larvik på Jobbskygging. Fra venstre; Robel, Haitham,
Merhawi og Bereket.

Optiker
Deltakerne hadde på forhånd avklart forventninger og formål med jobbskygging i
samarbeid med yrkesveileder ved NAV Larvik, Faten Lubani og forberedt spørsmål til
Specsavers. Deltakerne ble valgt til jobbskygging på Specsaver utifra kompetanse
innenfor helse og ønske om å jobbe med mennesker i fremtiden.
Givende samarbeid
Butikksjef ved Specsavers, Anett Eriksen la til rette for at deltakerne skulle få innsikt i
butikkarbeid og optikeryrket. De fikk observere kundebehandling og være med på
synsprøve. Jobbskyggingen bidro til at de fikk en praktisk forståelse av yrket. Deltakerne
fikk informasjon om krav til kompetanse, personlige egenskaper, lønn og
jobbmuligheter.
For Specsavers er samarbeidet med Larvik integreringsmottak givende og viktig.
«Vi får vise frem vår hverdag, bedrift og kontakt med kundene. Gjennom jobbskygging gir
vi nyankomne flyktninger en treningsarena på en arbeidsplass og innblikk i aktuelle
jobbmuligheter på sikt. Vi synes at nyankomne flyktninger fortjener en god start i
arbeidslivet», sier Anett Eriksen.
Overraskelser
Jobbskygge-deltakerne Reem Misgna og Ali Osman forteller at de ble overrasket over
variasjonen i arbeidsoppgaver på Specsavers.
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«Det er veldig spennende å høre at det er utviklingsmuligheter i kjeden og at man kan
jobbe i hele landet. Vi ser hvor viktig det er å være serviceminded og positivt innstillet i
møte med kundene. Erfaringene vi har gjort i dag har bekreftet at vi fortsatt ønsker å jobbe
med mennesker i fremtiden», sier Reem Misgna og Ali Osman.
Bygger omdømme
Yrkesveileder ved NAV Larvik, Faten Lubani setter stor pris på at Specsavers og andre
lokale bedrifter stiller opp.
«Samarbeidet bidrar til at vi sammen kan bygge et positivt omdømme for yrker og kan vise
flyktninger i Larvik integreringsmottak at lokale bedrifter kan være attraktive
arbeidsplasser i fremtiden», sier Faten Lubani.

Billedtekst: Butikksjef, Anett Eriksen sammen med deltakerne, Reem Misgna og Ali Osman.

Lærer (Artikkel i Østlandsposten)

Østlandsposten
20. mars 2019 (nettutgave)
21. mars 2019 (papirutgave)
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ØNSKER Å LÆRE BORT: – Jeg hørte at matte er et problem for mange i Norge.
Hvorfor? spør realfagslærerne som har flyktet fra Tyrkia. Faten Lubani fra NAV (til
venstre) og Monica Gjertsen Steinbakken fra Thor Heyerdahl videregående (til høyre)
forsøker å svare på alt de interesserte lærerne lurer på. Foto: Kjersti Bache
Av Kjersti Bache
Publisert:20. mars 2019, kl. 21:59
Fem realfagslærere har kommet til Larvik etter dramatisk flukt fra Erdogans regime.
Av frykt for familienes liv tør de ikke stå fram, men de håper å være en viktig ressurs
for Larvik-skolene.

For første gang tar Norge imot politiske flyktninger fra Tyrkia. De kom til
Norge for fem til ti måneder siden. Alle med høy utdanning og gode
lærerjobber før de måtte flykte fra hjemlandet. De har status som politiske
flyktninger og bor på integreringsmottaket, men har ennå ikke fått opphold.
– President Recep Erdoğan har stengt flere tusen skoler i Tyrkia som
han mener var Gülen-vennlige. Alle vi som jobbet i de skolene er
arrestert eller har flyktet, forteller de fem, som ikke kan vise ansiktene
sine på bilde av frykt for eget liv og familien som er igjen hjemme.
For første gang besøker de en norsk skole. I et grupperom i Thor Heyerdahl
videregående sitter de sammen med Faten Lubani fra NAVs
markedsavdeling og personal- og organisasjonssjef på skolen, Monica
Gjertsen Steinbakken.
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Monica forteller hvordan man jobber på Thor Heyerdahl videregående.
At lærerne er ivaretakende og bygger gode relasjoner mellom seg og
elevene.
– Har dere straffeordninger? spør en av de tyrkiske lærerne.
– Nei, men vi har karakterer i orden og atferd, og de er veldig viktige, svarer
Monica.
I tøffe avhør
Realfagslærerne er fem av 20 asylsøkere som har kommet til Larvik det
siste året, alle med høy utdanning. Ifølge Bjarte Gjone i NAVs avdeling for
flyktninger, er det første gang Larvik har tatt imot flyktninger fra Tyrkia.
– Tre av de tyrkiske asylsøkerne har allerede fått jobb og ti er ute i
arbeidspraksis, forteller Faten.
– President Erdogan var først for demokratisering av Tyrkia. I 2001
støttet vi ham. Men i 2010 forandret han seg. Alle avisene er under
hans kontroll nå, og utallige journalister og intellektuelle sitter i
fengsel, forteller de.
– Vi opponerte mot presidenten, og ble stemplet som terrorister, sier den
ene og rister på hodet. Han forteller at han jobbet på en av de Gülenvennlige skolene som ble stengt.
– Jeg lette etter arbeid i mange måneder før jeg fikk jobb igjen. Etter få
måneder kom flere politimenn på døra hjemme hos meg midt på
natten. De hjemsøkte hele huset. Jeg trodde de skulle stille meg
spørsmål om skolen jeg hadde jobbet på, og spurte: Hva har jeg gjort?
Politimannen sa: Jeg vet ikke, men vi skal finne noe, sier han
hoderystende.
Han ble satt i varetekt og måtte gjennom tøffe avhør, før han slapp ut.
Liker det norske skolesystemet
En av lærerne har doktorgrad innen realfag, han snakker engelsk og
fungerer som tolk for de andre. De har vært rundt på skolen, og fulgt noen
klasser som har undervisning.
– Elevene virker ikke så nysgjerrige, hvorfor? spør en.
– Et godt spørsmål. De mister kanskje noe av nysgjerrigheten på veien fra
de er små barn, svarer Monica.
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– I Tyrkia sier vi at elevene «kjemper for å ta maten fra løvens munn»,
med det mener vi at de er veldig ivrige etter å tilegne seg kunnskap.
Det er kanskje fordi de vet at de må lære for å kunne tjene penger for å
brødfø familien?
– Hvordan får dere motiverte elever? undrer Monica.
– Jeg pleide å ta dem til steder som ga inspirasjon. Jeg brukte
visualisering, sier en, og fortsetter:
– Jeg jobbet på en privatskole, og elevene der kunne si: «du må gi meg
gode karakterer, for vi betaler for skolen». Det gjorde at jeg hadde lyst til å
slutte. Men når jeg hører om det norske skolesystemet, med den
likhetstanken dere har, får jeg lyst til å være lærer igjen.

– Hører at matte er et problem i Norge
Faten Lubani jobber for at asylsøkerne fra Tyrkia skal få seg et nettverk og
komme ut i arbeidslivet så fort som mulig.
– De er så interesserte. De stiller spørsmål og hjelper hverandre, sier
hun imponert.
– Jeg hørte at matte er et problem for mange i Norge. Hvorfor? spør
realfagslærerne.
– Det kan være at vi i den norske skolen ikke er flinke nok til å få fram
relevansen i faget, sier Monica.
– Det er derfor dere har gode muligheter til å gjøre en god jobb her, sier
Faten. Hun er opptatt av at de tyrkiske lærerne kan få brukt sine
kvalifikasjoner i Larvik.
– Hvis dere ønsker det, kan fire av dere få språktreningsplass på Thor
Heyerdahl ved å bli med lærere inn i klasser, sier Monika.
– Hurra! utbryter Faten, og berømmer skolen for å gi lærerne den
muligheten.
– Vi kan ikke den moderne matematikken dere underviser i her, men vi
lærer fort, og vi lærer raskt å snakke norsk også, sier de tyrkiske lærerne
engasjert.
Måtte holde seg i skjul
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Monica Gjertsen Steinbakken må videre i et møte. De fem realfagslærerne
forteller at de liker Norge.
– I Tyrkia har vi hus, bil og vi hadde jobb. Vi elsker Tyrkia. Men her har
vi frihet, sier de. Flere snakker ganske godt norsk allerede.
– Politiet kom hjem til meg, men jeg var ikke hjemme. Heldigvis. Jeg måtte
gjemme meg i over ett år før jeg kom hit. Nå frykter jeg for familien min, sier
en av lærerne.
En annen er kurdisk. Også hun har vært på flukt lenge før hun greide å
komme seg til Norge.
– Det er 17.000 kvinner i fengsel i Tyrkia i dag, og 743 babyer, forteller
de.
– Hvordan får alle plass i fengslene?
– De siste årene er det bygget 15 nye fengsel i Tyrkia, vi er heldige som har
sluppet unna, sier de.
– Vil gi av vår erfaring

Til tross for usikkerheten de føler og familiene som er tilbake i Tyrkia,
ønsker de aller mest å kunne bidra her i Larvik.
– Vi vil ikke være et problem, vi vil løse problemer, sier de.
Aller helst ønsker realfagslærerne å jobbe som lærere. Men de tar gjerne
annet arbeid, hvis det ikke er mulig å få bruke fagene de har.
– De fem er avhengige av et nettverk så de kan komme seg i jobb.
Norge trenger gode realfagslærere, så jeg håper at vi kan få til smidige
løsninger, sier Faten Lubani.
– Vi ønsker å bli kjent med dere som bor i Larvik, smiler de.
– Vi er sosiale og ønsker å møte folk, gjerne fra næringsliv og skoler.
Nå prøver vi å lære oss norsk så fort vi kan, og vi kan lokke med god,
tyrkisk mat, ler en av lærerne.
FAKTA OM FLYKTNINGER FRA TYRKIA
■ Fra i fjor sommer kom det 723 asylsøkere fra Tyrkia til Norge.

29

■ De fleste begrunner asylsøknadene med at de er knyttet til det forbudte
Gülen-nettverket og forfulgt av tyrkiske myndigheter. Hittil har de fleste som
har søkt asyl på dette grunnlaget, fått beskyttelse i Norge, ifølge UDI.
■ Den politiske situasjonen i Tyrkia er svært spent etter det angivelige
kuppforsøket for to år siden. Siden da har tyrkiske myndigheter pågrepet
rundt 160.000 mennesker, og menneskerettighetene til hundretusener er
ifølge FN blitt krenket. Tyrkia har dessuten blitt det landet i verden som har
fengslet flest journalister, ifølge Reportere uten grenser (RSF).
■ Gülen-bevegelsen er en transnasjonal religiøs og sosial bevegelse basert
i Tyrkia. Det er en sunni-muslimsk bevegelse som støtter demokrati som
styringsform og argumenterer for å forene naturvitenskap og
islamsk metafysikk.
■ Gülen-bevegelsen er ledet av predikanten, forfatteren og den politiske
aktøren Fetullah Gülen, som har levd i eksil i USA siden 1999.
(Kilder: Store Norske Leksikon og NTB)
(Østlandsposten)

Vedlegg
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