
Sogn for alle - arbeid med 
inkludering
I Luster og i regionen



Det er viktig å høyre til!Det er viktig å høyre til!

1. Arbeid
2. Bustad
3. Oppvekstmiljø og utdanningsmulegheiter
4. Godt sosialt miljø og møteplassar
5. Den lokale eliten si haldning til innvandrarar



Sogn for alle
Hovudmål:
Sikre verdiskaping og vekst i Sogn gjennom auka sysselsetjing og 
bulyst blant innvandrarar.



Til grunn for prosjektet ligg kunnskap om at innvandring er den 
demografiske faktoren som vi i størst grad kan påverke. Det 
held ikkje å jobbe for tilflytting, vi må jobbe for at dei som har 
kome til Sogn blir verande. Det er etablert delprosjekt innanfor 
arbeid, bustad, språk og utdanning, og familie og fritid. 



Arbeid

•Etableraropplæring 
(finansiering gjennom 
kommunale næringsfond 
og VFK)

•Mentorprogram 
(finansiering frå 
fylkeskommunen)

Bustad

•Samarbeid med 
husbanken

• Tilflyttarteneste

Språk og utdanning

•B2 kurs-norsk
•Sognaloop
•Realkompetansevurdering

Familie og fritid

•Familierettleiing



StadtilhøyrsleStadtilhøyrsle
Arbeid 

Bustad 

Oppvekstmiljø

Utdanningsmulegheiter

Godt sosialt miljø og møteplassar
Den lokale eliten si haldning til innvandrarar



Åre:
«Sjå til at me blir fleire, sjå til at me blir buande»
https://are.se/byggabo/flytta-hit/integrationsservice

https://are.se/byggabo/flytta-hit/integrationsservice


Ny lov – kva er nytt?

• Innføring av forsvarlegheitskrav
• Differensiert programtid >3 mnd - <3 år (med mulegheit for forlenging)
• Kvalifiserande tiltak på mottak.
• Rett og plikt til kompetansekartlegging for alle som skal delta i introduksjonsprogrammet.
• Rett og plikt til karriererettleiing for alle FØR oppstart intro.
• Integreringskontrakt
• Krav til nivå i norsk
• Livsmeistring i eit nytt land
• Foreldrerettleiing
• Norsk og arbeids-/utdanningsretta element er framleis obligatorisk del av program.
• Sluttmål er avgjerande for innhald og varigheit i introduksjonsprogrammet.



SognaLoop
Målgruppe
- Heimeverande innvandrarkvinner
- Bedrifter og kommunale einingar i bransjar med behov for 

arbeidskraft, som samtidig passar kvinnene sine ønskjer og 
kvalifikasjonar

Mål
- Kvalifisere kvinnene til ordinært arbeid
- Byggje inkluderingskompetanse i arbeidslivet i region Sogn



SPRÅK: 
Ein månad med bransjenorsk og arbeidslivskunnskap før oppstart i Loop. Ein dag i veka til språk og anna 
oppfølgingsarbeid
ARBEID: 
Inntil eitt år med arbeid, fire dagar i veka, fordelt på tre verksemder. Oppfølging av språk på arbeidsplassen
FELLSSAMLINGAR: 
Ved oppstart i ny bedrift. 

Mål: utveksle erfaringar , lære av kvarandre, få innsikt i andre sine perspektiv
Deltakarar: bedrift, deltakar, norsklærar og Loop-koordinator

Sognaloop – kort fortalt



Aktørar

• Innvandrarkvinner – heimeverande
• Verksemdene – i bransjar med trong for arbeidskraft (truleg fokus på 

omsorg, reinhald, barnehage)
• Sosial entreprenør – til koordinering av Loop
• Norskopplæringar – med tilsette dedikert til Loop-samarbeidet
• Sogn for alle – prosjekteigar 



Ønskja resultat
Verksemde får:
-   Kompetanse på oppfølging
- Utvikle metodar for språklæring
- Utvikla mentorar
- Ein gjennomgang av korleis ein tek i mot og introduserer nye medarbeidarar til arbeidsplassen

Deltakarane får:
- Intensiv norskopplæring knytt til ei bransje som er aktuell for ordinert arbeid
- Oppfølging av språk på arbeidsplassen
- Tett oppfølging og tilbakemelding i arbeidstilhøvet
- Opplæring og arbeidstrening nært opp mot ordinært arbeid

Auka samarbeidskompetanse hjå norskopplæringane/NAV, verksemdene og deltakarane



Me som bur i Luster 
er alle Lustringar.

 
Det finaste 

du kan ta 

på deg er 

eit smil


