
Intro på (språk) tandem 
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10 minutter 

Jeg skal snakke om… 

• morsmålsstøttede tiltak  

(her: norskopplæring og leksehjelp)  

for intro deltakere  

(les: begynnere og spor 1 elever) 

…ved å vise mange sykkelbilder   



Innledningsvis 
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Karriereveiledning 

• Brukerveiledning i en flerkulturell sammenheng – første 

skritt… 

• Fra formidlingspreget rådgivning til gestaltorientert 

veiledning av minoritetsspråklige voksne som deltar i et 

kommunalt introduksjonsprogram 

• Bruk av skriftlige dokumenter i langvarige 

veiledningsprosesser med minoritetsspråklige voksne 

 

Individuell hjemmeeksamen i Veiledning og coaching/ 

Karriereveiledning. Høgskolen i Akershus, Lillestrøm (2007-2008, ikke 

publisert) 
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Intro trouble 

It ain’t what you don’t know 

that gets you intro trouble. 

It’s what you know for sure 

that just ain’t so! 
 

Mark Twain, American Author and Humorist 1835-1910 
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Formålet med intro 

• Formålet med denne loven er å styrke 

nyankomne innvandreres mulighet for 

deltakelse i  

 yrkes- og  

 samfunnslivet,  

 og deres økonomiske selvstendighet.  

    Introduksjonsloven § 1 
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Innhold og omfang 

Programmet skal minst inneholde 

norskopplæring,  

samfunnskunnskap,  

tiltak som forbereder til videre opplæring 

eller tilknytning til yrkeslivet 

• helårlig og på full tid (2 år)   

    jf introduksjonsloven §§ 4-5 



Ikke alle deltakere er like… 
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Individuelt tilpasset program  

til spor 1 deltakere 
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NIR… or nothing? 

 

 

 

 

Selv usle redskaper kan utøve storverk. 
William Shakespeare 
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Bilder (uten sykler) 
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…oppsummert i ord og tall 
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Language is the key 
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«Det viktigste er å forstå!» 
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Veien videre 

• Skedsmo flyktningavdeling 

v/ Carsten Wiecek 

carsten.wiecek@skedsmo.kommune.no 

• Nygård skole, v/ RenateLitleskare 

renate.litleskare@bergen.kommune.no 

 
• www.kompetansenorge.no/Norsk-og-

samfunnskunnskap/Metodisk-

veiledning/#Metoderforalfabetiseringogspor1_2  
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Takk for  

oppmerksomheten! 



Keep up the good work & keep cycling! 33 


