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FORORD

Ny sjanse var en forsøksordning som eksisterte i perioden 
2005-2013 og som sommeren 2013 ble erstattet av en 
permanent ordning: Jobbsjansen. Ordningen ble forvaltet 
av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på vegne 
av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. For-
målet med ordningen var å kvalifisere innvandrere uten 
fast tilknytning til arbeidsmarkedet, til arbeid eller utdan-
ning, ved å prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstil-
tak og metodikk slik at de kan få en varig tilknytning til 
arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne. 

I statsbudsjettet for 2012 ble det avsatt 27 millioner kro-
ner til ordningen. Det ble innvilget prosjektmidler til 24 
prosjekter fordelt på 12 kommuner og 9 bydeler i Oslo.  

Det var totalt 461 deltakere i Ny sjanse-program. Av de 177 deltakerne som avsluttet 
Ny sjanse i 2012, gikk 52 prosent over til arbeid eller utdanning. Dette er en økning 
på 13 prosentpoeng fra 2011, hvor overgangen til arbeid eller utdanning var 39 pro-
sent.

I denne rapporten presenteres resultater for NY sjanse i 2012 samt kjennetegn ved 
deltakerne som når målet om å komme videre i arbeid eller utdanning. Rapporten 
baserer seg på analyse av data samlet inn gjennom individrapportering fra Ny sjan-
se-prosjektene i januar 2013. IMDi håper at rapporten gir kunnskap og inspirasjon 
til videre innsats.

Vi benytter anledningen til å takke Tatiana Maximova-Mentzoni, seniorforsker ved 
Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, som har utarbeidet denne rapporten på oppdrag 
fra IMDi. 

Oslo, høsten 2014

Geir Barvik

Direktør
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IMDi-rapport 2014

INDIVIDRAPPORTERING     
I NY SJANSE 2012

SAMMENDRAG

Ny sjanse var en forsøksordning som eksis-

terte i perioden 2005-2013 og som sommeren 

2013 ble erstattet av en permanent ordning: 

Jobbsjansen. Ny Sjanse hadde til hensikt å 

kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning 

til arbeidsmarkedet til utdanning eller arbeid. 

I 2012 var det tre målgrupper i Ny sjanse: 

hjemmeværende innvandrerkvinner, kvinner 

som mottok overgangsstønad og ungdom i 

alderen 18-25. I statsbudsjettet for 2012 ble 

det satt av 27 millioner kroner til Ny sjanse. 

I denne rapporten presenteres kjennetegn 

ved deltakerne samt resultater for Ny sjanse 

i 2012. Rapporten baserer seg på analyse av 

data samlet inn gjennom individrapportering 

fra Ny sjanse-prosjektene i januar 2013.

OM PROSJEKTER I 2012

I 2012 var det 24 Ny sjanse-prosjekter med 

totalt 461 deltakere. 11 prosjekter hadde 

hjemmeværende kvinner som målgruppe 

og hadde samlet sett 225 deltakere. Ti pro-

sjekter hadde ungdom i fokus med totalt 194 

deltakere. I tillegg var det tre prosjekter for 

kvinner med overgangsstønad. Disse hadde 

42 deltakere. 

KJENNETEGN VED 
DELTAKERNE

I 2012 var 71 prosent av deltakerne i Ny 

sjanse kvinner. Av 194 deltakere i ung-

domsprosjektene var 68 prosent menn. Del-

takerne hadde bakgrunn fra 56 ulike land. 

61 prosent av deltakerne hadde bakgrunn 

fra Somalia, Pakistan, Irak, Tyrkia og Afgha-

nistan - de prioriterte landene for Ny sjanse 

2012. Gjennomsnittsalderen for deltakerne 

var relativt lav, 29 år, grunnet mange delta-

kere i ungdomsprosjektene. Gjennomsnitts-

alderen blant kvinner med overgangsstønad 

og hjemmeværende kvinner var 34-35 år. 

Gjennomsnittlig botid for deltakerne i 2012 

var på ni år. Én av ti deltakere hadde ingen 

utdanning overhodet da de startet i Ny sjanse. 

Nærmere halvparten av deltakerne, totalt 47 

prosent, hadde kun utdanning fra hjemlan-

det. Totalt sett var det 45 prosent av delta-

kerne som hadde utdanning fra Norge. Blant 

de med utdanning fra Norge var det svært 

få ungdommer som hadde fullført utdanning 

på videregående nivå. Nærmere halvparten 

av deltakerne manglet arbeidserfaring da 

de startet i Ny sjanse. Én av fem deltakere 

hadde kun arbeidserfaring fra hjemlandet, 

mens én av tre deltakere hadde arbeidserfa-

ring fra Norge da de startet i Ny sjanse. For 

én av fire deltakere var Ny sjanse første kva-

lifiseringstiltak. Kun 15 prosent hadde deltatt 

i tre eller flere tiltak før de kom til Ny sjanse. 
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TILTAKSPAKKE

Gjennom individrapporteringen ble det kart-

lagt hvilke typer tiltak deltakerne var gjen-

nom. 72 prosent av deltakerne benyttet 

språkopplæringstilbud. I snitt var en deltaker 

på tre språkopplæringstiltak i løpet av sin Ny 

sjanse-periode. Ordinær klasseromsunder-

visning var den mest utbredte formen for 

språkopplæring. Men deltakerne fikk ofte et 

supplement i form av språkpraksis i virksom-

heter og/eller språktrening i dialoggrupper. 

De alle fleste deltakerne benyttet ulike tilbud 

om yrkesmessig kompetanse. I gjennomsnitt 

ble det benyttet i overkant av to tiltak av 

denne typen. De to mest benyttete tiltakene 

om yrkesmessig kompetanse var arbeids-

praksis og jobbsøkerkurs/CV-skriving.

En av fem deltakere benyttet tilbud om for-

mell opplæring/utdanning som en del av Ny 

sjanse. Mange av disse trengte bistand for 

å få sin høyere utdanning godkjent av nor-

ske myndigheter. Av formelle opplæringstil-

bud var enkelte fag på videregående skole 

og grunnskole for voksne benyttet. De fleste 

som benyttet et slikt opplæringstilbud, var 

ungdom.

91 prosent av deltakerne benyttet ulike sam-

funnsorienterende og andre typer tilbud. I 

gjennomsnitt ble i underkant av fem slike 

tiltak benyttet. Ressursfokuserende og moti-

vasjonsstyrkende tiltak samt tiltak som frem-

mer sosialt nettverk, hadde en viktig plass 

i deltakernes tiltaksportefølje. Vi ser at i til-

legg til samfunnsorientering i form av kurs 

fikk mange deltakere rådgivning og bistand i 

personlig økonomi, boligfremskaffelse, frem-

skaffelse av barnehageplass osv. Så mange 

som én av fire var gjennom helsefremmede 

tiltak eller behandling.

RESULTATER FOR 2012

Av de 177 deltakerne som avsluttet Ny sjanse 

i 2012, gikk 52 prosent over til arbeid eller 

utdanning. Dette er en økning på 13 prosent-

poeng fra 2011 hvor overgangen til arbeid 

eller utdanning var 39 prosent. Fra prosjek-

tene for hjemmeværende kvinner gikk 51,5 

prosent til jobb eller utdanning mot 37 pro-

sent i 2011. 64 prosent av ungdommene 

gikk til arbeid eller utdanning etter fullført 

Ny sjanse-program, 12 prosentpoeng høyere 

enn i 2011 hvor 52 prosent av ungdommene 

gikk til arbeid eller utdanning. Fra prosjek-

tene med kvinner på overgangsstønad gikk 

kun 19 prosent over til arbeid eller utdanning.

Hver tredje deltaker som avsluttet Ny sjanse 

i 2012, totalt 57 personer, avbrøt deltakelsen 

uten å nå mål om arbeid eller utdanning. Blant 

de mest utbredte årsakene for avbrutt del-

takelse var svangerskap og omsorgsoppga-

ver samt flytting og avslutning uten å oppgi 

grunn. Prosjektene oppga at stønadsperio-

den for flere kvinner med overgangsstønad 

utløp. Derfor måtte de slutte.

Av de som sluttet i 2012, var det relativt få, 

kun 22 personer, som ble overført til andre 

tiltak eller videre utprøving. 

LENGDE PÅ DELTAKELSE

Gjennomsnittlig lengde på deltakelse var 

16,7 måneder. For deltakerne som gikk ut 

av programmet uten å nå målet om arbeid 

eller utdanning var gjennomsnittlig lengde på 

deltakelse tre måneder høyere enn for del-

takerne som nådde målet. Deltakerne som 

avsluttet programmet for å bli overført til et 

annet tiltak eller videre utprøving, hadde i 

snitt en vesentlig lengre prosjektperiode – 28 

måneder.
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INNLEDNING

Rapporten presenterer hovedfunn fra indivi-

drapporteringen for deltakere i Ny sjanse i 

2012. Rapporten beskriver kjennetegn ved 

deltakerne, dvs. kjønn, alder, utdannings-

nivå, arbeidserfaring, landbakgrunn m.m., 

tiltakspakken deltakerne mottok samt resul-

tater for Ny sjanse i 2012.

Innledningsvis gis det informasjon om ord-

ningen, data som ligger til grunn for denne 

rapporten samt begrensninger ved rappor-

ten.

OM ORDNINGEN

Ny sjanse var en forsøksordning som eksis-

terte i perioden 2005-2012, og som i 2013 

ble erstattet av en permanent ordning: Jobb-

sjansen. Ny Sjanse hadde til hensikt å kva-

lifisere innvandrere uten fast tilknytning til 

arbeidsmarkedet til utdanning eller arbeid. 

En viktig målsetning for ordningen var å 

prøve ut og dokumentere metodikk for varig 

tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selv-

hjulpenhet.

 I 2012 var det tre målgrupper i Ny sjanse (jf. 

IMDi, Rundskriv 5/12):

• Hjemmeværende innvandrerkvinner som 

ikke var avhengige av sosialhjelp, og som 

var forsørget av mannen/andre i familien. 

Hovedforsørger skulle ikke være mottaker 

av sosialhjelp. 

• Hjemmeværende innvandrerkvinner med 

overgangsstønad som hovedinntektskilde, 

og som ikke var avhengige av sosialhjelp.

• Arbeidsledige innvandrerungdom mellom 

18-25 år som var avhengig av sosialhjelp.

Innvandrere fra utvalgte landgrupper med 

lav sysselsetting eller høy arbeidsledighet 

var prioritert. Disse landgruppene var Pakis-

tan, Marokko, Tyrkia, Somalia, Afghanistan 

og Irak. 

Innholdet i Ny sjanse-programmet kunne 

bestå av opplæring i norsk og samfunns-

kunnskap, arbeidspraksis, tiltak og yrkes-

rettede kurs fra NAV, samt helsefremmende 

aktiviteter.

I statsbudsjettet for 2012 ble det satt av 

27 millioner kroner til forsøksordningen Ny 

sjanse.

OM DATA

Rapporten er basert på analyse av data sam-

let inn gjennom individrapportering fra Ny 

sjanse-prosjektene. Datainnsamlingen ble 

utført av IMDi i januar 2013. Data ble samlet 

inn ved hjelp av et Questback-spørreskjema. 

Prosjektmedarbeidere ble da bedt om å fylle 

ut ett skjema for hver deltaker som var med 

i 2012, både de som avsluttet deltakelsen i 

løpet av året, og de som var med videre i Ny 

sjanse 2013. Spørreskjemaet for individrap-

portering i 2012 følger vedlagt (se Vedlegg 

1). 

Questback-spørreskjemaet for 2012 manglet 

en del viktige avgrensninger og presiseringer. 

For eksempel var spørsmål ikke markert som 

obligatoriske. Dette gjorde at noen indivi-

drapporter manglet opplysninger. Datasettet 

ble korrigert og supplert ved å etterbestille 

manglende opplysninger. Det er en viss usik-

kerhet om pålitelighet ved data. 
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Det gjøres oppmerksom på at individrapportering som datainnsamlingsmetode, forutsetter at 

de som rapporterer tar ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. 

Rapporten er skrevet basert på tabeller og figurer oversendt av IMDi.

Data fra individrapportering er den eneste datakilden i denne rapporten. Rapporten er av 

deskriptiv karakter, dvs. presenterer i hovedsak resultater fra individrapportering uten å disku-

tere disse. I rapporten gjøres heller ikke sammenligning med individrapporteringer fra tidligere 

år. 
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OM PROSJEKTER I 2012

I 2012 var det 24 Ny sjanse-prosjekter med totalt 461 deltakere. Dette er deltakere som mot-

tok stønad i minimum én måned. 

Ny sjanse-prosjektene fantes i tolv kommuner og ni bydeler i Oslo (Figur 1). Tre av prosjektene 

var nye i 2012: Alna bydel, Kristiansund kommune og Sandefjord kommune (ref. IMDi).

11 prosjekter hadde hjemmeværende kvinner som målgruppe. Disse prosjektene hadde sam-

let sett 225 deltakere. Ti prosjekter hadde ungdom som målgruppe. Totalt deltok 194 personer 

i ungdomsprosjekter. Og så var det tre prosjekter for kvinner med overgangsstønad. Disse 

hadde 42 deltakere. Figur 1 gir oversikt over prosjekter, målgrupper og antall deltakere.
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 ▶ Figur 1. Antall deltakere i Ny sjanse 2012 etter prosjekt og målgruppe. N=461
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KJENNETEGN VED 
TILTAKSDELTAKERE

62 prosent av deltakerne, totalt 285, startet i Ny sjanse i løpet av året mens 38 prosent, totalt 

176 deltakere, ble overført fra 2011. Både ungdomsprosjekter og prosjekter med hjemmevæ-

rende kvinner som målgruppe, rekrutterte jevnt i 2012, henholdsvis 129 og 133 nye deltakere 

(se Tabell 1).

 ▶ Tabell 1. Oversikt over antall deltakere i Ny sjanse 2012 etter oppstart og målgruppe. Antall. N=461

Kvinnelige deltakere dominerte totalt sett. I 2012 deltok 329 kvinner og 132 menn i Ny sjanse. 

Av 194 deltakere i ungdomsprosjektene var 68 prosent menn. Siden de fleste av deltakerne 

var kvinner, og menn deltok kun i ungdomsprosjektene, analyseres individrapporter ikke etter 

kjønnsdimensjonen. 

Videre presenteres det ulike kjennetegn ved 2012-deltakerne - opprinnelsesland, alder, botid, 

familiesituasjon, tidligere utdanning og arbeidserfaring samt tiltakshistorikk.

OPPRINNELSESLAND

Deltakerne i 2012 hadde bakgrunn fra 56 ulike land. 61 prosent av deltakerne hadde bakgrunn 

fra Somalia, Pakistan, Irak, Tyrkia og Afghanistan (se Figur 2). Disse landsgruppene var prio-

ritert for Ny sjanse 2012. 

Deltakerne fra Somalia alene utgjorde 28 prosent av deltakerne. Deltakerne med somalisk 

bakgrunn dominerte i både ungdomsprosjekter og prosjekter for kvinner med overgangsstø-

nad. Blant hjemmeværende kvinner hadde de fleste deltakerne bakgrunn fra Pakistan. 

 

Deltakere i 2012 Deltakere fordelt på målgruppe Total 

  
Ungdom  Hjemmeværende 

kvinner  

Kvinner med 

overgangsstønad 

Var deltaker fra før 2012 65 92 19 176 

Deltaker startet i 2012 129 133 23 285 

Totalt innom prosjektet i 2013 194 225 42 461 
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 ▶ Figur 2. Fem største landgruppene til deltakere etter målgruppe. Antall. N=461 

ALDERSSAMMENSETNING

Aldersspredning blant deltakerne i 2012 var stor. Prosjektene hadde både deltakere som var 

18 og 57 år gammel. Gjennomsnittsalderen blant deltakerne var 29 år. Ungdommene var i snitt 

22 år gamle. Gjennomsnittsalderen blant kvinner med overgangsstønad og hjemmeværende 

kvinner var omtrent lik, henholdsvis 34 og 35 år.

Figur 3 viser gjennomsnittlig alder til deltakerne etter målgruppe samt oppgir minimum og 

maksimum grense i hver gruppe. 
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 ▶ Figur 3. Minimum, maksimum og gjennomsnittlig alder til deltakerne etter målgruppe. N=461
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1 Oppgitt av prosjektarrangørene. Botid er avrundet ved halvt år. 

BOTID

Gjennomsnittlig botid1 for deltakerne i 2012 var ni år. Det er noen små forskjeller på tvers av 

målgrupper. For hjemmeværende kvinner var gjennomsnittet syv år. Blant deltakerne i ung-

domsprosjektene var gjennomsnittlig botid 12 år. Kvinner med overgangsstønad hadde bodd 

i Norge i snitt ni år.
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 ▶ Figur 4. Antall år bodd i Norge etter målgruppe. Antall. N=461

Figur 4 viser hvor mange år deltakerne fra de ulike målgruppene hadde bodd i Norge. Nær-

mere en tredjedel av deltakerne bodde i Norge i relativt kort tid - under fem år - før de startet 

i Ny sjanse. Denne andelen er høyere blant hjemmeværende kvinner der nærmest 50 prosent 

hadde botid på under fem år. Samtidig var det svært mange med over 10 års opphold i Norge. 

Andelen av disse utgjør 35 prosent. Dette er ekskludert de norskfødte. Ungdomsprosjektene 

oppga at 30 deltakere var født i Norge. Samtidig vet vi ikke om disse personene bodde i Norge 

hele sitt liv eller om de hadde bodd i andre land store deler av sitt liv og så flyttet tilbake til 

Norge. 

FAMILIESITUASJON

Deltakerne i ulike målgrupper hadde ulik familiesituasjon (se Figur 5). De fleste hjemmevæ-

rende kvinner var i parforhold. To av tre hjemmeværende kvinner hadde barn. De fleste ung-

dommene var enslige uten barn. De fleste deltakerne med barn hadde ett til to barn.

Per definisjon er kvinner med overgangsstønad enslige kvinner som har omsorg for barn. 

Samtidig viser Figur 5 at syv kvinner med overgangsstønad var gift eller hadde samboer mens 

fire ikke hadde barn, noe som ikke stemmer med vilkår for overgangsstønad. Det kan hende 

at kvinners familiesituasjon endrer seg i løpet av deres deltakelse i programmet. En annen 

forklaring på det er at prosjekter med målgruppen kvinner med overgangsstønad rekrutterte 

også andre deltakere enn de i hovedmålgruppen for prosjektet. 
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 ▶ Figur 5. Familiesituasjon. Antall. N=461

TIDLIGERE UTDANNING

Tidligere utdanning til deltakerne ble kartlagt gjennom tre spørsmål:

- Hvor fikk deltakeren sin utdanning fra?

- Antall år i utdanning fra hjemlandet?

- Høyeste gjennomførte utdanning i Norge?

Som det fremgår av Figur 6 hadde én av ti deltakere, totalt ni prosent eller 40 personer, ingen 

utdanning overhodet. Det gjelder hovedsakelig kvinner med overgangsstønad der 40 prosent 

manglet utdanning. 
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 ▶  Figur 6. Utdanning fra hjemland og fra Norge etter målgruppe. Prosent. N=461
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 ▶ Figur 7. År med utdanning fra hjemlandet. Prosent. N=461

Én av fem deltakere hadde kun utdanning fra Norge. Vi finner hovedsakelig ungdom i denne 

gruppen (se Figur 6). Samtidig var én av fire, totalt 24 prosent, som hadde utdanning både 

fra Norge og hjemlandet. Hos ungdom er denne andelen enda høyere og ligger på 35 prosent. 

Totalt sett var det nærmere halvparten av deltakerne, totalt 45 prosent, som hadde utdanning 

fra Norge. 

Gjennom spørsmål om høyeste oppnådde utdanning i Norge ble det kartlagt at svært få ung-

dommer hadde fullført utdanning på videregående nivå, kun 15 prosent (se Figur 8). Nærmere 

halvparten, totalt 44 prosent, hadde kun tatt enkelte fag på videregående nivå. Noen få delta-

kere i målgruppen hjemmeværende kvinner hadde fulført høyere utdanning i Norge. 

Nærmere halvparten av deltakerne, totalt 47 prosent, hadde kun utdanning fra hjemlandet. 

Denne andelen er spesielt høy blant hjemmeværende kvinner og utgjør 75 prosent. Når vi ser 

på hvor lang utdannelse deltakerne hadde fra hjemlandet, kommer det fram at over halvparten 

av hjemmeværende kvinner studerte i over ti år i hjemlandet (se Figur 7). Samtidig ser vi at 

de fleste kvinnene med overgangsstønad manglet utdanning eller hadde kort utdannelse, dvs. 

under seks år med utdanning.

 ▶ Figur 8. Høyeste oppnådde utdanning i Norge. Antall. N= 203

 

5  %  

53  %  

45  %  

29  %  

16  %  

28  %  

38  %  

23  %  

26  %  

13  %  

7  %  

19  %  

53  %  

6  %  

10  %  

29  %  

Hjemmeværende  kvinner  

Ungdom  

Kvinner  med  overgangsstønad  

Alle  prosjekter  

Ingen  skolegang   Mindre  enn  6  år   Mellom  6  og  10  år   Over  10  år  

 

17  

11  

2  

30  

1  

1  

2  

25  

5  

30  

85  

10  

95  

28  

5  

33  

13  

13  

Ungdom  

Hjemmeværende  kvinner  

Kvinner  med  overgangsstønad  

Total  

grunnskole   grunnskole  for  voksne  

ungdomsskole   enkelAag  videregående  skole  

videregående  skole   høyere  utdanning    



17

TIDLIGERE ARBEIDSERFARING

Nærmere halvparten av deltakerne, totalt 44 prosent, hadde ingen arbeidserfaring overhodet 

da de startet i Ny sjanse (se Figur 9). Andelen var noe større blant kvinner med overgangsstø-

nad og ungdom. 52 prosent av kvinnene med overgangsstønad og 47 prosent av ungdommene 

manglet arbeidserfaring. 

 ▶ Figur 9. Arbeidserfaring fra hjemland og fra Norge etter målgruppe. Prosent. N=461

Nærmere én av fem deltakere, totalt 22 prosent, hadde kun arbeidserfaring fra hjemlandet. 

Det gjelder hovedsakelig hjemmeværende kvinner. Blant disse var det omtrent like mange 

med arbeidserfaring under fem år som med arbeidserfaring over fem år (se Figur 10).

 ▶ Figur 10. Arbeidserfaring fra hjemland etter målgruppe. Prosent. N=461

Nærmere én av tre deltakere hadde arbeidserfaring fra Norge da de startet i Ny sjanse. Som 

Figur 11 viser, er det hovedsakelig snakk om en kort tilknytning til arbeidslivet. 21 prosent 

hadde jobbet i under ett år mens ti prosent hadde jobbet ett til to år før de kom til Ny sjanse. 

Kun fire prosent av alle deltakerne jobbet i Norge i tre år eller lengre.
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Det mest utbredte tiltaket før Ny sjanse var norskopplæring (se Figur 13). Totalt sett deltok 

litt over halvparten av deltakerne, 51 prosent, i norskopplæring. De fleste hjemmeværende 

kvinner var gjennom norskopplæring. Andelen av ungdom som gjennomførte norskopplæring, 

ligger på 18 prosent. 

 ▶ Figur 12. Det samlede antallet tiltak/kurs deltakerne var gjennom før Ny sjanse etter målgruppe. Pro-
sent. N=461

 ▶ Figur 11. Arbeidserfaring fra Norge etter målgruppe. Prosent. N=461

TILTAKSHISTORIKKEN FØR NY SJANSE 

Prosjektmedarbeidere oppga det samlede antallet tiltak/kurs deltakeren hadde vært gjennom 

før Ny sjanse. 

Som det fremgår i Figur 12, hadde deltakerne noe varierende tiltakshistorikk før de ble henvist 

til Ny sjanse. For én av fire deltakere, totalt 117, var Ny sjanse første kvalifiseringstiltak. Ande-

len er større blant ungdom og kvinner med overgangsstønad der én av tre ikke hadde noen 

tiltakshistorikk før Ny sjanse. 46 prosent av deltakerne hadde kun vært på ett tiltak før de kom 

til Ny sjanse. For hjemmeværende kvinner er andelen enda høyere og ligger på 63 prosent. 

Kun 15 prosent deltok i tre eller flere tiltak før de kom til Ny sjanse.
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 ▶ Figur 13. Andelen som gjennomførte ulike typer kurs/tiltak før Ny sjanse etter målgruppe.   
Prosent. N=461
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TILTAKSPAKKE 

Gjennom individrapporteringen ble det kartlagt ulike elementer i programmet deltakerne 

benyttet - type av språktreningsopplegg, tilbud om grunnleggende opplæring og yrkesmessig 

kompetanse, samfunnsorienterende og helsefremmende tiltak. Vi gjør oppmerksom på at del-

takerne hadde ulik lengde på deltakelse. Det vil si at noen deltakere var i programmet i flere 

år og derfor hadde en «svært tung» tiltakspakke. Andre deltakerne var i programmet i noen 

måneder og hadde derfor vært gjennom færre antall tiltak. Tallene som presenteres nedenfor 

gjelder for hele deltakernes tiltakshistorikk fra oppstart i Ny sjanse. 

SPRÅKOPPLÆRINGSTILBUD

72 prosent av deltakerne benyttet språkopplæringstilbud. Språkopplæringstilbud for delta-

kerne i 2012 var både omfattende og varierte (se Figur 14). 331 deltakere hadde til sammen 

vært gjennom 1036 tiltak med språkopplæring i fokus. I snitt hadde en deltaker vært på 3,1 

tiltak i løpet av Ny sjanse-perioden. Ordinær klasseromundervisning var den mest utbredte 

formen for språkopplæring. Men deltakerne fikk ofte et supplement i form av språkpraksis i 

virksomheter og/eller språktrening i dialoggrupper. Så mange som én av tre, benyttet tilbud 

om IKT-basert norskopplæring.

 ▶ Figur 14. Benyttet språkopplæringstilbud. Prosent. N=331
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TILBUD OM YRKESMESSIG KOMPETANSE

De aller fleste deltakerne, totalt 409, benyttet ulike tilbud om yrkesmessig kompetanse. Til 

sammen var deltakerne gjennom 969 tiltak av denne typen. Det utgjør i gjennomsnitt 2,4 til-

tak. De to mest benyttete tiltakene med formål om yrkesmessig kompetanse var arbeidsprak-

sis og jobbsøkerkurs/CV-skriving (se Figur 15). Disse tiltakene ble benyttet av henholdsvis 73 

prosent og 62 prosent av deltakerne. 
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 ▶ Figur 15. Benyttet tilbud om yrkesmessig kompetanse. Prosent. N=406
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TILBUD OM OPPLÆRING/UTDANNING

22 prosent av deltakerne benyttet tilbud om opplæring/utdanning som en del av Ny sjanse. 

Figur 16 viser det benyttede tilbudet. Flere deltakere, totalt 40, trengte bistand for å få sin 

høyere utdanning godkjent av norske myndigheter. Dette var aktuelt hovedsakelig for hjem-

meværende kvinner. 

Av formelle opplæringstilbud, totalt 65 tiltak, var enkelte fag på videregående skole og grunn-

skole for voksne mest benyttet. De fleste som benyttet den type tilbud om opplæring, var 

ungdom.
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 ▶ Figur 16. Benyttet tilbud om opplæring/utdanning. Antall. Total N=99 
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ANDRE TYPER TILBUD

Gjennom individrapporteringen ble det også kartlagt hva slags samfunnsorienterende, helse-

fremmende og andre typer tilbud deltakerne benyttet i prosjektperioden. 
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 ▶  Figur 17. Benyttet samfunnsorienterende og andre typer tiltak. Prosent. N=421

91 prosent av deltakerne benyttet disse tilbudene (se Figur 17). Totalt sett ble det benyttet 

2049 tiltak, noe som utgjør i gjennomsnitt 4,9 tiltak per deltaker. 

Ressursfokuserende og motivasjonsstyrkende tiltak samt tiltak som fremmer sosialt nettverk, 

hadde en viktig plass i deltakernes tiltaksportefølje. I tillegg til samfunnsorientering i form av 

kurs fikk mange av deltakerne rådgivning og bistand i personlig økonomi, bolig, barnehage-

plass, osv. Én av fire var gjennom helsefremmende tiltak eller behandling. 
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RESULTATER FOR 2012

I 2012 var det totalt 461 deltakere i Ny sjanse, en økning fra 2011 hvor det var 403 deltakere2. 

284 av 461 deltakere i 2012, eller 62 prosent, ble overført til prosjekter i 2013. Det var totalt 

177 deltakere, eller 38 prosent, som avsluttet Ny sjanse i 2012. Tabell 2 viser en oversikt over 

antall deltakere, avslutningsårsaker og måloppnåelse i Ny sjanse 2012 etter målgruppe. 

 

Deltakere i 2012 Deltakere etter målgruppe Total 
  Ungdom  Hjemmeværende 

kvinner  
Kvinner med 
overgangsstønad  

Totalt innom prosjektet i 2013 194 225 42 461 

Overført til 2013 135 128 21 284 

Avsluttede 
deltakere i 
2012 

Avsluttet/avbrøt i 2012 59 97 21 177 

Arbeid eller utdanning 38 50 4 92 

Overført til videre utprøving, 
annen inntektssikring eller 
andre tiltak  

8 10 4 22 

Avbrutt eller ikke aktivitet 12 34 11 57 

Annet 1 3 2 6 

Måloppnåelse Andel til jobb/utdanning 64 % 52 % 19 % 52 % 

 ▶ Tabell 2. Oversikt over antall deltakere, avslutningsårsaker og måloppnåelse i Ny sjanse 2012

AVSLUTNINGSÅRSAKER

Figur 18 viser avslutningsårsaker for alle deltakerne sett under ett. Figur 19 og Figur 20 viser 

avslutningsårsaker etter målgruppe.

Av de 177 deltakerne som avsluttet Ny sjanse i 2012, gikk 52 prosent, 92 personer, over til 

arbeid eller utdanning (se Figur 18). Dette er en økning på 13 prosentpoeng fra 2011 hvor 

overgangen til arbeid eller utdanning var 39 prosent. Fra prosjektene for hjemmeværende 

kvinner gikk 51,5 prosent, (50 av 97 deltakere) til jobb eller utdanning mot 37 prosent i 2010. 

64 prosent (38 av 59 deltakere) av ungdommene gikk til arbeid eller utdanning etter fullført Ny 

sjanse-program, 12 prosentpoeng høyere enn i 2011 hvor 52 prosent av ungdommene gikk til 

arbeid eller utdanning. Fra prosjektene med kvinner på overgangsstønad gikk kun 19 prosent 

(4 av 21 deltakere) over til arbeid eller utdanning.

2 IMDi (2013): Resultater for Ny sjanse 2011.  
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 ▶ Figur 18. Avslutningsårsaker i Ny sjanse 2012. Prosent. N=177

Hver tredje deltaker som avsluttet Ny sjanse i 2012, totalt 57 personer, avbrøt deltakelse uten 

å nå mål om arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinner med overgangsstønad, totalt 11 

personer, og hver tredje hjemmeværende kvinne, totalt 34 personer, hører til denne gruppen. 

Blant de mest utbredte årsakene for avbrutt deltakelse var svangerskap og omsorgsoppgaver 

samt flytting og avslutning uten å oppgi grunn. Prosjektene oppga at stønadsperioden for flere 

kvinner med overgangsstønad utløp, derfor måtte de slutte.

 ▶ Figur 19. Avslutningsårsaker etter målgruppe. Antall. N=177
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Av de som sluttet i 2012, var det få som ble overført til videre utprøving eller andre tiltak. Det 

gjelder 12 prosent eller 22 personer. Syv deltakere ble overført til Kvalifiseringsprogram, ni 

deltakere ble henvist til videre utredning i NAV og seks deltakere ble henvist til andre tiltak. 

 ▶ Figur 20. Avslutningsårsaker etter målgruppe. Prosent. N=177
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LENGDE PÅ DELTAKELSE

Når vi ser på hvor lenge deltakerne var i Ny sjanse, er variasjonene store – alt fra én til 42 

måneder (Figur 21).

Median lengde er på 15. Det betyr at halvparten av deltakerne i 2012 hadde vært i program-

met i 15 måneder. Gjennomsnittlig lengde er 16,7 måneder. Det betyr at det var noen flere 

deltakere som hadde vært i programmet i relativt lang tid. 62 prosent av deltakerne startet i 

løpet av 2012 og hadde kun vært i programmet i under 12 måneder. Samtidig hadde flere del-

takere overført fra forrige år en veldig lang prosjektperiode, opp til 42 måneder. Disse tilfellene 

trekker gjennomsnittet opp. 

 ▶ Figur 21. Histogram med lengde på deltakelse. N=461

 ▶ Figur 22. Gjennomsnittlig og median lengde på deltakelse etter avslutningsårsak. N=177   
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For eksempel, deltakerne som avsluttet programmet for å bli overført til videre utprøving, 

annen inntektssikring eller andre kvalifiseringstiltak, hadde i snitt en vesentlig lengre prosjekt-

periode – 28 måneder (se Figur 22). 

 ▶ Figur 23. Gjennomsnittlig og median lengde på deltakelse etter målgruppe og måloppnåelse. N=177
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I tillegg ser vi at både kvinner med overgangsstønad og ungdom som avsluttet Ny sjanse uten 

å nå mål om arbeid eller utdanning, hadde noe lengre gjennomsnittlig lengde på deltakelse. 

Den ligger på henholdsvis 21 og 19 måneder (Figur 23).

Generelt sett var gjennomsnittlig lengde på deltakelse tre måneder høyere for deltakerne som 

gikk ut av programmet uten nådd mål om arbeid eller utdanning enn for de deltakerne som 

gjorde det - 18,1 mot 15,5. 
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VEDLEGG 1: SKJEMA FOR 
INDIVIDRAPPORTERING FOR 
DELTAKERE I 2012

Hei. Her er rapporteringsskjemaet på individnivå for deltakere i Ny sjanse 2012. Du skal fylle 

ut ett skjema for hver deltaker som var med i 2012, både de som avsluttet deltakelsen i løpet 

av året og de som er med videre i Ny sjanse i 2013. Du vil motta en kvittering for hvert inn-

sendte skjema. Vennligst skriv ut disse fortløpende og ta godt vare på dem. Lykke til!

1) Prosjekt deltakeren var i:

• Alna – ungdom

• Bergen – hjemmeværende kvinner

• Bjerke – hjemmeværende kvinner

• Fredrikstad – ungdom

• Frogner – hjemmeværende kvinner

• Gamle Oslo – ungdom

• Grorud – ungdom

• Grünerløkka – hjemmeværende kvinner

• Kragerø – hjemmeværende kvinner

• Kristiansund – hjemmeværende kvinner

• Levanger – hjemmeværende kvinner

• Lørenskog – hjemmeværende kvinner

• Moss – ungdom

• Narvik – hjemmeværende kvinner

• Sagene – hjemmeværende kvinner

• Sagene – kvinner med overgangsstønad

• Sandefjord – ungdom
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• Skedsmo – kvinner med overgangsstønad

• Skedsmo – ungdom

• Ski – ungdom

• Stovner – ungdom

• Trondheim – hjemmeværende kvinner

• Trondheim – ungdom

• Østensjø – kvinner med overgangsstønad

Informasjon om deltaker

2) Kjønn:

• Kvinne / Mann

3) Fødselsår, 19..

4) Opprinnelsesland:

5) Antall år bodd i Norge? Angi antall år, rund opp ved halvt år. Hvis deltakeren er født 

i Norge, vennligst før opp dette.

6) Kom deltaker til Norge som enslig mindreårig flyktning? 

• Ja

• Nei

• Vet ikke

7) Sivilstatus (sett kun ett kryss):

• Gift Samboer Skilt Enke/enkemann Enslig

8) Antall barn under 18 år som personen har ansvar for 50 prosent av tiden eller mer:

9) Ved oppstart i Ny sjanse, kunne deltakeren lese tekst på norsk?

• Ja

• Nei

• Usikker/Vet ikke
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10) Ved oppstart i Ny sjanse, kunne deltakeren lese tekst på eget morsmål?

• Ja

• Nei

• Usikker/Vet ikke

11) Ved oppstart i Ny sjanse, kunne deltakeren skrive norsk?

• Ja

• Nei

• Usikker/Vet ikke

12) Ved oppstart i Ny sjanse, kunne deltakeren skrive på eget morsmål?

• Ja

• Nei

• Usikker/Vet ikke

13) Antall år skolegang i hjemlandet:

14) Høyeste gjennomført utdanning i Norge før Ny sjanse (sett kun ett kryss):

• ingen

• grunnskole

• grunnskole for voksne

• ungdomsskole

• enkeltfag videregående skole

• videregående skole

• høyere utdanning (høgskole eller universitet)

15) Antall år med inntektsgivende arbeid i hjemlandet. Med inntektsgivende arbeid mener 

vi alt arbeid som har gitt en lønn uavhengig av stillingsbrøk:

16) Antall år med inntektsgivende arbeid i Norge etter fylte 18 år før henvisning til  

Ny sjanse (OBS! Ikke inkluder arbeid med lønnstilskudd):
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17) Hvilke type tiltak/kurs har personen hatt før henvisning til Ny sjanse?    

Kryss av for alle aktuelle typer tiltak/kurs:

• ingen tiltak/kurs

• norskopplæring

• jobbsøkerkurs/cv-skriving

• arbeid med lønnstilskudd

• andre kvalifiserings- eller arbeidsmarkedstiltak

• Annet, spesifiser her

18) Hva er det samlede antall tiltak/kurs personen har deltatt på før henvisning til  

Ny sjanse:

Rekruttering og oppstart

 ▶ Husk at start- og sluttidspunkt i Ny sjanse skal registreres i henhold til måned med utbetalinger av 
stønad.

19) Var deltakeren tatt inn i Ny sjanse før eller etter 1.1.2012?

• Var deltaker per 31.12.2011 og fortsatte deltakelsen i 2012

• Deltakeren startet i Ny Sjanse i 2012

20) År for oppstart i Ny sjanse (Avmerk hvilket år hvor første utbetalingsmåned av stønad 

ble utført)

• 2008

• 2009

• 2010

• 2011

21) Måned for oppstart i Ny sjanse (Avmerk hvilken måned hvor første utbetaling av  

stønad ble utført)

• januar

• februar

• mars

• april
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• mai

• juni

• juli

• august

• september

• oktober

• november

• desember

22) Måned for oppstart i Ny sjanse i 2012 (Avmerk hvilken måned hvor første utbetaling 

av stønad ble utført)

• januar

• februar

• mars

• april

• mai

• juni

• juli

• august

• september

• oktober

• november

• desember

23) Hvordan ble deltakeren rekruttert til Ny sjanse? (Sett kun ett kryss)

• Henvist av sosialkontor

• Henvist av NAV

• Henvist av annen offentlig instans
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• Tok selv kontakt med prosjektet

• Rekruttert av prosjektet gjennom oppsøkende virksomhet

• Annet, spesifiser her

24) Hvor lang tid tok det fra første uformelle/ev. formelle møte/kontakt mellom prosjekt 

og deltaker til første utbetaling av stønad (formell oppstart i prosjekt)?

• Under én måned

• 1-2 måneder

• 3-4 måneder

• 5-6 måneder

• Mellom et halvt år og ett år

• Mer enn ett år

• Vet ikke

Innhold i program

25) Hvilke ulike typer språktreningsopplegg har deltakeren benyttet seg av i   

prosjektperioden? Kryss av for alle de aktuelle:

• Ordinær klasseromsundervisning

• Yrkesrettet norskopplæring

• IKT-norskopplæring

• Ambulerende lærer på språkpraksisplass

• Språkpraksis i en kommunal virksomhet

• Språkpraksis hos offentlig arbeidsgiver

• Språkpraksis hos private virksomheter og bedrifter

• Språkpraksis hos frivillige organisasjoner

• Dialoggruppe for kvinner (språktrening i grupper)

• Dialoggruppe for menn (språktrening i grupper)



35

• Dialoggruppe for begge kjønn (språktrening i grupper)

• Gått opp til norskprøve

26) Hvilke typer tilbud om opplæring/utdanning er benyttet av deltakeren i   

prosjektperioden? Kryss av for alle de aktuelle:

• Godkjenning/vurdering av universitet/høyskole utdanning

• Grunnskole for voksne

• Enkeltfag videregående skole

• Innføringsklasse videregående skole

• Opplæring i andre språk enn norsk

27) Hvilke tilbud om yrkesmessig kompetanse er benyttet av deltakeren i    

prosjektperioden? Kryss av for alle de aktuelle:

• Arbeidspraksis

• Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)

• Arbeid med lønnstilskudd

• Arbeid med bistand

• Tilbud i arbeidsmarkedsbedrifter for avklaring, utredning og arbeidstrening

• Utprøving av arbeidsevne

• Yrkesrettet kurs

• Ordinært arbeid med tett oppfølging som del av program

• Mentorordning

• Realkompetansevurdering/Yrkesprøving

• Jobbsøkerkurs/CV-skriving

• Sertifiseringskurs

• Datakurs

• Sommerjobb/korttidsjobb i perioder uten programtilbud

• Ordinær deltidsjobb
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28) Hvilke samfunnsorienterende/andre typer tilbud har deltakeren benyttet seg av i 

prosjektperioden? Kryss av for alle de aktuelle:

• Barnehageplass fremskaffet på grunn av deltakelse i Ny sjanse

• Andre tiltak knyttet til barn og familie

• Boliganskaffelse gjennom ansatte i Ny sjanse

• Helsefremmende tiltak/behandling

• Fysisk aktivitet/trim

• Kostholdsveiledning

• Ressursfokuserende tiltak/empowerment

• Personlig hygiene/kleskoder

• Samfunnskunnskapso rientering/kurs

• Personlig gjeldsrådgivning/hjelp til å organisere personlig økonomi gjennom deltakelse 

i Ny sjanse

• Kurs i personlig økonomi/gjeldsmestring

• Stressmestring

• Motivasjonskurs

• Tiltak som fremmer sosialt nettverk

• Kultur - film/musikk/teater/maling

• Flyktningguide

• Mentorordning

• Andre tiltak i regi av frivillige organisasjoner

Gjennomføring og måloppnåelse

29) Var deltaker fortsatt i Ny sjanse per 31.12.2012?

• Ja

• Nei
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30) Hvilken måned i 2012 ble deltakeren utskrevet fra prosjektet?

• januar

• februar

• mars

• april

• mai

• juni

• juli

• august

• september

• oktober

• november

• desember

”Deltaker gjennomførte og avsluttet program” - Dette er ordinær avslutning av deltakelsen 

etter endt program. 

”Overført til videre utprøving, annen inntektssikring eller andre tiltak” -Deltakeren gikk fra Ny 

sjanse og til Kvalifiseringsprogrammet, andre tiltak, til utprøving av restarbeidsevne i arbeids-

markedsbedrift eller inntektssikring ved attføring eller ved uføretrygd. 

”Deltaker avbrøt program” - Dette føres hvis deltakeren gikk ut av program etter egen beslut-

ning uten enighet med prosjektet 

”Prosjektet avbrøt deltakerens Ny sjanse-program (vedtak om permanent stans)” - Dette føres 

når deltakeren skrives ut av program etter beslutning av prosjektet 

For de prosjekter som avsluttes i løpet av kalenderåret, er det i tillegg lagt til svaralternativet 

”Ny sjanse-prosjektet ble avsluttet”. Dette velges hvis deltakeren gikk ut av Ny sjanse når 

prosjektet ble avviklet og ingen av de andre svaralternativene passer for deltakeren. 

31) Hva var hovedgrunn til utskrivning av Ny sjanse? (sett ett kryss)

• Deltaker gjennomførte og avsluttet Ny sjanse

• Overført til videre utprøving, annen inntektssikring eller andre tiltak inkl. Kvalifise-

ringsprogrammet
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• Deltaker avbrøt Ny sjanse

• Prosjektet avbrøt deltakerens Ny sjanse-program (vedtak om permanent stans)

• Ny sjanse-prosjektet ble avsluttet

32) Hva var hovedårsak til avbrutt deltakelse i Ny sjanse? (Sett kun ett kryss)

• Graviditet/fødsel

• For høyt ugyldig fravær

• Atferd i/utenfor program

• Flyttet uten å oppgi grunn

• Problemer med barnetilsyn

• Store omsorgsforpliktelser mht. sykdom i familie

• Store omsorgsforpliktelser mht. barn

• Ikke i stand til å nyttiggjøre seg av heltidsprogram

• Død

• Annet, spesifiser her

33) Hva var hovedaktiviteten til deltakeren etter avsluttet/gjennomført Ny sjanse?  

(Sett kun ett kryss) Heltids arbeid med lønnstilskudd (over 29 timer per uke)

• Deltids arbeid med lønnstilskudd (under 29 timer per uke)

• I ordinær deltidsjobb (under 29 timer per uke)

• I ordinær fulltidsjobb (over 29 timer per uke)

• I ordinær utdanning (vgs. og høyere utdanning)

• Henvist til NAV - arbeidssøker

• Flyttet til jobb

• Flyttet til utdanning

• Flyttet til annet

• Ingen aktivitet
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• Ukjent

• Annet, spesifiser her

I det følgende ber vi om informasjon om hva deltakere som avbrøt Ny sjanse, som flyttet til 

annet enn jobb/utdanning eller som ikke hadde noen aktivitet etter gjennomført program, 

hadde som hovedinntektskilde i ettertid. 

34) 36) 40) Hva var den viktigste kilden for livsopphold for denne deltakeren i perioden 

umiddelbart etter Ny sjanse (måneden etter avsluttet Ny sjanse)?

• Vet ikke

• Forsørget av familie/andre

• Sosialhjelp

• Andre offentlige stønader

35) 37) 41) Hva var den viktigste kilden for livsopphold for ved årsskiftet 2012/2013? 

(Sett kun ett kryss)

• Vet ikke

• Forsørget av familie/andre

• Sosialhjelp

• Andre offentlige stønader

I det følgende ber vi om informasjon om hva deltakerne som flyttet til annet enn jobb/utdan-

ning eller som ikke hadde noen aktivitet etter gjennomført program hadde som hovedinntekt-

skilde i ettertid.

38) Hvem ble deltakeren overført til? (Sett kun ett kryss)

• Overført til Kvalifiseringsprogram

• Henvist til utprøving av restarbeidsevne i arbeidsmarkedsbedrift (AMB)

• Inntektssikret ved Arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Inntektssikret ved uføretrygd

• Henvist til andre tiltak (f.eks. VVV)

• Annet, spesifiser her
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39) Hva gikk deltakeren til/hva var situasjonen etter at prosjektet ble avsluttet?   

(Sett kun ett kryss)

• Heltids arbeid med lønnstilskudd (over 29 timer per uke)

• Deltids arbeid med lønnstilskudd (under 29 timer per uke)

• I ordinær deltidsjobb (under 29 timer per uke)

• I ordinær fulltidsjobb (over 29 timer per uke)

• I ordinær utdanning (vgs. og høyere utdanning)

• Henvist til NAV - arbeidssøker

• Flyttet til jobb

• Flyttet til utdanning

• Flyttet til annet

• Overført til Kvalifiseringsprogram

• Henvist til utprøving av restarbeidsevne i arbeidsmarkedsbedrift (AMB)

• Inntektssikret ved Arbeidsavklaringspenger

• Inntektssikret ved uføretrygd

• Henvist til andre tiltak (f.eks. VVV)

• Ingen aktivitet

• Ukjent

• Annet, spesifiser her

Utvikling og forbedring av ferdigheter i Ny sjanse

Vi er i de følgende spørsmålene interessert i å få din personlige vurdering om deltakeren har 

utviklet eller forbedret ferdigheter som er viktige for å komme, og fungere, i jobb/utdanning. 

Vi ønsker din vurdering, uansett om deltakelsen i Ny sjanse har vart/varte kun kort tid, eller 

har vart/varte flere år.

42) Etter din mening, har deltakeren forbedret/utviklet sine muntlige ferdigheter (norsk) 

i Ny sjanse?

• Ja

• Ja, i noen grad
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• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

43) Etter din mening, har deltakeren forbedret/utviklet sine skriftlige ferdigheter (norsk) 

i Ny sjanse?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

44) Etter din mening, tok deltakeren i større grad ordet i grupper?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

45) Etter din mening, hjalp/bisto deltakeren i større grad andre i gruppesammenheng?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

• Ikke aktuelt

46) Etter din mening, tok deltakeren i større grad initiativ under undervisning/kurs?

47) Etter din mening, tok deltakeren i større grad initiativ i arbeidssituasjoner   

(på arbeidsplass)?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei
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• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

• Ikke aktuelt

48) Etter din mening, hadde i deltakeren i større grad forslag om egen framdrift?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

49) Etter din mening, utviklet han/hun bedre innsikt i hva han/hun forstår/ikke forstår?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

50) Etter din mening, forbedret han/hun sin punktlighet/det å møte til avtalt tid?

• Ja

• Ja, i noen grad

• Nei

• Ikke behov for utvikling/forbedring på området

51) Er det andre forhold ved deltakeren og/eller deltakelsen i Ny sjanse du ønsker å  

formidle?
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NOTATER
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