
Referat  

Dialogcafe nr.3 – tiltak som gir varig arbeid. 

 

Jeg kontaktet Hanne Kavli etter hennes innlegg, hun skulle tilpasse og sende inn sin PP, slik 
at det kunne legges til referatet. Vet ikke om det er sendt direkte til dere?  

Hun snakket om: 

- Hva viste evalueringen? 
- Hva sier europeiske studier? 
- Hvorfor virker ikke praksis bedre og hva trengs til et bedre introduksjonsprogram? 
- Økonomiske insentiver 

 

Mitt forslag til neste gang man arrangerer dialogcafe, er at den som er bordvert, også 
fungerer som referent. Som dere ser av jobben/rollen Eirik Haanes gjorde på bord 3, satt 
man igjen med Mye mer, enn hva det var mulig for meg å fange opp med å gå rundt, og til 
slutt ta bilder av dukene med stikkord.  

 

Bord 1 

Språkkrav.  

Arbeidsgiver.  

NAVsamarbeid – tidlig. 

Førerkort 

Familieforhold 

Fagbrev 

VO 

Mentortilskudd 

Praksiskandidat 

Nytt språk, engelsk 

Delkompetanseløp mot fagbrev. Koble på alle mulige verktøy/tiltak fra NAV – 
kvalifiseringsprogram, 2årig opplæringstiltak i stedet for lærlingeplasser (for de som ikke får 
plass.) Bruke bedriftslærer i praksis. Kjøpt tjenester fra VGS ved privatisteksamen. 

Tett oppfølging 

Felles rammer 



 

Bord 2 

Kompetanse som ikke er oversattbar til norsk virkelighet/fører til statustap. 

Ikke gode nok kartleggingsverktøy. 

Kommunikasjon med Nav. 

Ikke gå i dybden. 

Kartlegging skjer ikke på bare en/to samtaler. 

Utdatert kompetanse/omskolering. 

Utprøving av hva de egentlig kan. 

Betale for f.eks sveisekurs. 

SPRÅK. 

Ikke glemme den uformelle kompetanse 

God kartlegging av også uformell kompetanse. 

Fysisk utprøving av hva en kan/praksis.Vanskelig å finne praksis.  

Sørge for at flyktningene slipper å bli spurt om de samme spørsmålene, mange ganger. Det 
virker uproft. Udi – Intro – Nav – karrierreveiledning. 

Dokumentert/ikke dokumentert: 

- Raske praktiske godkjenningsordninger for å stadfeste fort hva kompetansen 
er/tilsvarer i norsk standard. 

- Karriereveiledning: 
o Bryte ned praktisk kompetanse (uformell) 
o Finne ut hva som kan brukes i Norge 

- Legge til rette for kompetanse de ikke har. 

Empowerment! Gjøre dem i stand til å finne ut av infojungelen/grave selv. 

Mentor/ fadder. Bruke tidligere flyktninger for å få nye inn i bransjen. 

Sosial rapport ved avslutning/NAV. 

Tidlig realkompetansevurdering! 

Gi flyktninger rett til en slik tjeneste – uavhengig av inntak til vgs. 

 

Referat – diskusjon om bonusordninger – Bord 3 

Gruppe 1  



Punkt 1 

- Krevende å belønne norskprøver, tar for lang tid før belønning 
- Gloseprøve, overføring Vipps hver andre uke.  
- Asker: «ulikt, særlig i spor 1, når elevene har begynt i klassen, kan bli urettferdig og 

vanskelig å måle, mange er inn og ut av klassen». 
- Inderøy: «får vondt av de som allerede sliter med læring og motivasjon, og som taper 

også økonomisk. Det er ikke fordi de ikke vil at de ikke får det til». 
- Asker: «Hva med trekk i sosial/NAV. Må ha ordningene der» 
- «For meg personlig, som er vant til utdanning, så kunne det vært en gulrot – for de 

med spor 3.  
- Redegjørelse Hanne på hvorfor satse på spor 1.  
- «Opplever allerede nederlagsfølelse av gloseprøvene».  
- «Det mangler et virkemiddel for denne gruppa, tror ikke det går på pengene» 
- «Penger kan virke, men hjelper det å bestå disse gloseprøvene?» 

 
Punkt 3 

- «Ikke så lett i alle kommuner, ulike modeller for voksenopplæring» 
- Inderøy «Har ansatt morsmålsstøtte i vår kommune. 
- Florø «Ikke så god erfaring med morsmålstøtte, passiviserer eleven».  
- «Ikke bare å lære bort språk, men lære bort hele settingen, forklare dem hva de 

faktisk skal gjøre i klassen for å lære» 
-  «Burde satses på praktisk norsk, hvordan fungere i hverdagen – kan stå i konflikt 

med hvordan læreplanene er». 
- «Mange erfarne lærere, på godt og vondt».  

 

Gruppe 2 

- Stjørdal, Asker, kommune «utenfor Bergen» 

Punkt 1 

- «jeg ser at dette er politisk, men all forskning tilsier at individuelle bonuser ikke 
fungerer, kan skape krangel. Bare det å gå i gang med det bør det være noen som kan 
si at dette fungerer». 

- Hanne «vi vet at øk. Insentiver påvirker folk, det som man må være sikker på er at 
det man belønner fører til det resultatet man vil». Redegjør for premissene fra IMDi. 

- «Spørsmål om pengene går til de tiltakene de skal i Vo». 
- «Man gir dem allerede bonus i form av intro, mange lærer ikke norsk likevel, ikek 

sikkert enda mer har noen effekt» 
- Asker: «Vil skape mer friksjon mellom deltakere enn det gjør godt, det vil oppfattes 

som straff, blir negativt for de som ikke får det til». 
- «Når skal det stoppe, erfaring med at man blir vant til alle utbetalinger og ikke gjør 

samme innsats når belønningene opphører» 



- «Fint hvis Flyktningkontoret, NAV, Lånekasse koordinerer ytelser slik at man opplever 
det som en trapp, også økonmisk.» 

- «Hvis man tenker bonus, bør det ikke gis bonus for noe som man skal gjøre uansett, 
men bør gis på noe man gjør ekstra».  

 

 

Punkt 4 

- Fagopplæringsbonus  
- «Dilemma er at Fylkeskommunen ikke er en person, de trenger ikke bonusordningen 

de trenger midler til å utvikle tiltak for gruppa».  
- «problemet til fylke er ikke å starte opp den klassen, men deltakerne må ha B1 fordi 

klassene ikke er tilrettelagt» 

 

Gruppe 3 

Meldalen, Randaberg, Stryn, Bærum, Eidsvoll, Ringsaker 

Punkt 1 
- Randaberg: «Være veldig demotiverende for de som ikke får det til, kan funke for de 

andre» 
- Meldalen: «Gloseprøve er veldig lav terskel, jeg ville heller hatt en ordning der man 

får belønning for fremgang» 
- Hanne: Hvordan mål fremgang? 
- Ringsaker: «digitale løsninger der man jobber på et nivå, og må bestå noe for å gå 

videre – f.eks migranorsk, Min Vei, man jobber og repeterer norsk. 
- Bærum: «Lettere å måle dette digitalt» 
- Ringsaker: «Kan oppfattes som merarbeid for lærerne» 
- Eidsvoll: «Spennende mer prøvebonus, hvis det kan kombineres med noe som gjelder 

for hele gruppa, gruppebelønning i form av tur, e.l. bonus for hele gruppa. I Eidsvoll 
hadde vi datakurs for foreldre, var stort sett på fritida, men ble veldig populært og 
alle var motivert for å komme fordi de opplevde at de hadde praktisk nytte av dette. 
Men mange snubletråder, men det er spennende det som har med motivasjon å 
gjøre.» 

- Hanne: Gruppebonus er diskutert, men mange problemer med dette 
forskningsmessig, kan det bli dårlig stemning av det i klassen?  

- Eidsvoll: «mister forskjellen etter testperioden» 
- Meldalen: «helt greit at noe av og til er urettferdig, dette møter de hele tiden» 
- Randaberg: «I en testfase kan man forsøke modeller som kan skape problemer» 

 

Punkt 3 



- Eidsvoll: «Vi har diskutert dette med VO, at vi kan gå inn med midler til 
morsmålsstøtte, men lærerne sier at da er det ikke ordentlig norskopplæring, massiv 
faglig motstand mot morsmålsstøtte. Datakurset gjennomførte vi selv om VO så nei, 
da bestilte vi tolker gjennom tolketjenesten, de fleste var på et lavt nivå norsk og 
digitalt.».  

 

Gruppe 4 

Selbu x2, Odda, Berg, Namsos, Bodø, Haugesund.  

Punkt 1 

- Berg: «Vi er en arbeidskommune, vi har aldri hatt en spor 3, få spor 2, de har lang vei 
å gå. Interessen for å gjøre noe utenfor klasserommet er neste fraværende, tror det 
kan være positivt med insentiver for en ekstrainnsats. Det må sammenfattes med et 
resultat på slutten, bestått norskprøve». 

- Namsos: «en del har ugyldig fravær og trekkes i intro, det virker ikke som dette virker 
motiverende. De som til vanlig møter vil møte til gloseprøve likevel, men de som ikke 
møter er de som har behov. 

- Berg: «vi har ikke så mye fravær og det svir med trekk, så vi ser dette som godt 
virkemiddel.» 

- Haugesund: «Vi hadde høyt fravær, prøvde bonusordning der de fikk kjøretimer over 
de som hadde minst fravær – dette hadde ikke innvirkning på tilstedeværelsen. 

- Berg: «jeg sier at intro er en jobb de har, jeg er som en arbeidsgiver, og jeg fungerer 
som referanse på jobb. De har forståelse for dette, og noen har mindre fravær av den 
grunn. 

- Hanne: det er ikke de med mye fravær vi treffer her. Vi ser at de som får trekk i intro 
bør få informasjon direkte om at de får trekk og hvorfor.  

- Haugesund: «Vi informerte godt om bonusordningen, men vi traff ikke de med mye 
fravær allerede». 

- Bodø: «Vi opplever mye fravær, men de svakeste har lite fravær hos oss, men de 
jobber ikke hjemme. De kommer på skolen og følger med, kan ha gode resultater på 
gloseprøver, men vet ikke på hvilket nivå dette er. Lærer sier at de jobber bra, har få 
feil, men vi ser utenfra at de kommuniserer godt likevel». 

- Namsos: «Mange spor 1 har gyldig fravær. 
- Berg: «Veldig individuelt hvordan de lærer» 
- Selbu: «Gloseprøve kan være kilde til frustrasjon, til de som bruker lang tid på den 

skriftlige biten, kan fungere som en straff for de svakeste, og det har ikke noe med 
motivasjon å gjøre». 

- Hanne: Det kan være visuell gloseprøve 
- Haugesund: «Kommunen får anmodning i tråd med resultater i intro, det begynner å 

bli mer konkurransepreget» 
- Berg «man får ikke noe igjen for de som går over til grunnskole». 

Punkt 2  



- Berg: «må være individbasert på hvilket spor de er på, hvordan skal det premieres? 
Vil VO sette flere på spor 1 for å få bedre resultater».  

- Haugesund: «VO ventet også med å melde opp elever til språkprøve» 
- Berg: «Norskprøven er for teoretisk basert, elevene kommer fra et system som ikke 

er tilpasset norsk skole, kan ikke planlegge studier, studieteknikk osv. De er vant til å 
pugge» 

- Hanne. Kanskje skoleledelse mer mottakelig for økonomiske insentiver.   

 

 

Bord 4  

Egenlæring/studieteknikk 

àelevenes forutsetninger og egeninnsats 

Skolenorsk: vanskelig for de svake. 

Fleksibel metodikk à verktøy 

Finansiering av videre tiltak 

Tid 

Differensiering ifht ulik bakgrunn. 

Vurdere kommuners størrelse àulike muligheter (næringsliv/tilknytning) 

Bolker – undervisning deles opp 

Norskundervisning tar hensyn til elevens yrkesvalg -> fagnorsk vs arbeidsnorsk. 

 

En pakke:  

- funksjonell språkopplæring, - empowerment, - sos. Entrepenørskap. Utfordring for 
lærere ”ny fagidentitet”. 

Bedriftslærer 

Ambulerende lærer 

Mer helhetlig fokus i undervisningen; kognitiv, problemløsning etc. 

Språkopplæring tilpasset geografisk område. 

- Dialekt kan gjøre en vanskelig overgang fra skolen. 

Må være mer fagrettet/arbeidsrettet. Koble lærer/arb.plasser. 

Lærers kompetanse, metode , pedagogisk, flerkulturell. 

 



Bord 5. 

Pensjonerte lærere: leksehjelp inn i barneskolen. 

Samarbeid med Røde kors: 

- Internasjonal cafe, flyktningguide, besøksbestemor. 

Skredderverksted: 

- Møteplass 
- reperasjoner 
- skreddersæm 

o praksisplass 

Tidligere lærere inn som ressurs. 

”Småbarnstrall” Kulturskole og VO samarbeid. Med fb-side. 

Bibliotek. Låner ut flyktninger à guidet tur for flyktningen. 

Dialogcafe – lokalisert på VO: 

- praksisplass, - norskopplæring, - tett oppfølging, - kantine og catering, - bedre trivsel 
med praktisk arbeid, -ny møteplass. Med FB-side. 

Frivilligorganisasjon som jobber for nabolaget. Med lekeplass og grønt område. Flyktninger 
og lokale sammen. 

Frivilligsentralen: - norsk cafe, - kvinnenettverk, - norsk venn, - kulturkveld, internasjonal mat 
for sykehjem. 

12 til 20år, jentegruppe med forskjellige aktiviteter; besøke sykehjem, dansing, sunn mat. 

Lån en Bodøværing – møtes på bibliotek, språkcafe. 

Bodø fritidsråd – informere om fritidsaktiviteter.  

Wøyen vekst – spire og gro. Samarbeidsprosjekt mellom VO + NAV + Gründerfirma og 
flyktningkontor. 

Røde kors – maling, hage, snekring. 

Kirkens bymisjon: cafe, systue. 

Språkbruket. Frivillige på biblioteket – i skoletia. 

Nettverksfrokost. For lokalt næringsliv, organisasjoner. Deltagere kartlegger bedrifter, 
organisasjoner de ønsker å komme i kontakt med og inviterer til frokost/middag. 

”Krydderdamene”: cateringselskap i intro, -  Sosialt entrepenørskap, -  Funksjonell 
norskopplæring, - empowerment, -fagopplæring, - samarbeid internt – eksternt, - lærere 
bruker fra fagopplæring i norsk. 

Frivillig arbeid à introprg. Aktivitesguide. 



Småjobbsentral.  

Mentorordning. Frivillige mentorer inn i praksis. 

Lions. Øvelseskjøring. 

 

Bord 6. 

Nav og fylkeskommune har ulike syn på utdanning. 

”kjøpe” mentor hos arb.giver – via Nav. 

Kvalifikasjonspass --> nokut. 

Samarbeidsavtale. 

Koordineringssvikt: 

- uklokt ifh ansvarsfordeling 
- - språkkrav ikke i samsvar med krav til amo. 

Tiltak i regi av NAV: 

- Lønnstilskudd 
- Amo-kurs 
- Mentor 
- Oppfølging av innvandring i NAV (Nytt prosjekt) 
- Arbeidspraksis 
- Grunnskole dekkes av Nav? 
- Betaler for noe kurs for kvalifisering. 
- Jobbformidling 
- IPS-system 
- Partnersskapsavtaler m/kommune 
- Innsatsteam 

 

Voksenrett bremser Nav sin mulighet for videre oppfølging (eks opplæringstiltak) 

Tidlig samarbeid med Nav fungerer ikke. Har ikke samme forståelse for felles mål. 

 

 

Bord 7. 

Samarbeid med frivilligheten. 

Utsette introstart – begynne på norsk. 

Direkte arbeidsretta kurs, f.eks kantine-kurs. 



Mentor på arb.plassen. 

Barnehageplass. 

Stille for høye krav. (Snakke om 50% stilling). 

Sv.permisjoner. 

”Sisters in buisness” lønnstilskudd 1 året i praksis. 

Førerkort – sommerskole. Veien til førerkort. 

Nettverk for kvinner – sammen med frivilligheten. 

Permisjon – etter 4mnd: samarbeid med lærer/rådgiver. Ind tilrettelagt. Fjernundervisning. 
Kan tilby, ikke påtvinge. 

Kurs – hva innebærer språkpraksis/arbeidspraksis. 

Tjener på langsiktighet – trenger å bli trygge. 

1 time i uka, for å snakke om hvordan uka har vært. 

Språkcafe på bibliotek for kvinner i permisjon, - tar md alle barna. 

Gratis bhg og sfo i introtiden. 

Fysisk aktivitet som innholg/tiltak i intro. 

Mor og barngruppe – i samarbeid med helsestasjonen i permisjonstiden. Info om bv, 
tannlege. 

Arbeidspraksis fra dag 1, i tillegg til 12 timer norsk evt m /mentor. 

Ikke undervurdere det kulturelle aspektet. ”Åpne vinduet” Finne indre motivasjon. Mening, 
anerkjenne uformelle kunnskaper. 

Bord 8. 

Språkstøtte/opplæring på praksisplass, der det er mulighet for arbeid. 

Praksis har nytteverdi. – norskerfaring attest, nettverk, referanse à kan være utslagsgivende 
i neste/senere ledd. 

Snubletråd. Inntektssikting lærlinger, fylkeskommune og Nav krasjer. 

Oppfølging er viktig. 

Praksis gir referanse, cv, - som kan gi jobb senere. 

Mange erfarer at Mentormidler virker. 

Matching. 

Politisk forankring. 

Frikjøpte faddere. 



Reell mulighet for jobb etter endt praksis. 

Praksis kan telle i fagopplæringen (fagbrev). 

Store forskjeller mellom fylkeskommunene. 

Bruke vekstbedrift til kjøp av praksisplasser tidlig i prg. 

Praksis svært viktig, men avhengig av plan for økonomiske rammer på sikt. 

AMO-kurs med praksis og norsktrening = lønnstilskudd etter endt kurs. 

Motovasjon hos praksisdeltager er avgjørende. 

Involvere politikerne i strategisk arbeid med flyktninger. 

Mentortilskudd. 

Vekstbedrift. 

 

Bord 9. 

Opplæringen er for teoretisk basert. 

Ja, i stor grad. Viktig å tenke igjennom hva som er kvalitative tiltak. 

Sommerskole: norsk, engelsk, matte og trafikkteori. 

IP 

Jobbfadder. Frivillighet. 

Tilskuddet til kommunene må øremerkes integreringsarbeid. 

Fagopplæring i kombinasjon med praksis på arbeidsplass. Gradvis endre fokus utover i prg, 
fra norsk+samf til arb/utd. (I ant timer pr uke). 

Norskopplæring for norskelever med arbeidretta kvalifiseringsløp. 

Arbeidsretta tiltak/praksis. 

Kan man lære norsk på andre arenaer enn i klasserommet? 

Loven må pålegge, ikke oppmuntre. Fulltidsprogram må støttes av kommunen gjennom 
robuste ansettelser. 

 

 

Referent 

Lena Spjelkavik  

 


