
FAGOPPLÆRING AV FRAMANDSPRÅKLEGE

SUKSESSFAKTORAR, OG SÆRLEGE UTFORDRINGAR

Sogndal 11.3.2019
Olav Njøs



 Mangel på arbeidskraft generelt og særleg innan
yrkesfag.

 Det vert færre jobbar for personar utan utdanning.

 Dei utan utdanning vert ledige først og lengst.    

 Stabil arbeidstilknytning er avgjerande for busetting og 
integrering.

NAV sin analyse syner



 Dei må og kunne pendle i regionen for å finne seg  jobb 

 Dei må og ha kontroll på livssituasjon og økonomi for å 
kunne ha nytte av opplæring.

 Dei har og ulikt behov for oppfølging og støtte 

Innvandrarar er som oss



Å komme saman er ein start. 
Å halde saman er framgang.
Å arbeide saman er suksess!  

Henry Ford
1863 - 1947

Gode tilbod handlar om samarbeid



 Tilpassa opplæring skal 
planleggast og settast i 
gang i samarbeid med 
bedrifter som har behov 
for å rekruttere 
arbeidskraft på kort eller 
lenger sikt.

 Inntak til kurs/utdanning 
skal gjennomførast etter 
intervju, der 
representantar frå 
bransje/fagretning er 
med og intervjuar 
potensielle deltakarar.

Prinsipp for opplæringstilbod …….



 2 grupper helsefagarbeidar.

 Sogndal VGS.

 Kommunale institusjonar som arena for opplæring. 

 Første kull ut i lære hausten 2019. 

Satsingar i Sogn - helsefag



 Årdal VGS

 Sogn opplæringskontor 

 Bedrifter
Hydro Årdal, Norsun, LMI, Lærum, Nortura,
Avery Denison NTP, Impec og Bilfinger.

Kjemiprosess + industriteknologi



 Regelverk for anskaffing

 Livsopphald under utdanning.

Særlege utfordringar



Utgangspunktet er at flyktningane skal få fullført 
fagutdaninga si. 

Det er viktig å trygge folk på det, samtidig som ein 
informerer om at det å vere student ikkje er lukrativt…. 

Øyvind Hervik - NAV Gloppen
om utdanning  og livsopphald



Til slutt – region Sogn må bli flinkare til å feire 
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