Hvorfor karriereveiledning?
Integreringsloven - § 11.Karriereveiledning
Personer som omfattes av § 8 første ledd, har rett og plikt til å gjennomføre
karriereveiledning. Karriereveiledningen skal bygge på kompetansekartleggingen etter §§ 6
eller 10, og bør gjennomføres før det fattes vedtak etter § 12.
Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og
utdanning og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.
Fylkeskommunen skal sørge for karriereveiledningen.
Når karriereveiledningen er gjennomført bør det gis en anbefaling om arbeid eller
utdanning for den enkelte deltager innenfor rammen av §§ 13 og 14.

Systemer og tilganger karriereveiledning
• Karriereveiledere kan lese kartlagte
kompetanseopplysninger i IMDinett
• I henhold til ny Integreringsloven skal de
fylkesvise karrieresentrene tilby

Karriereveiledning før oppstart

karriereveiledning til nybosatte flyktninger

av introduksjonsprogrammet

som er i målgruppen for
introduksjonsprogrammet
• Karriereveiledningen loggføres i
Karriereveileders notat i IMDinett
• Programrådgivere i introduksjonsprogrammet
leser dette notatet i IMDinett og setter
sluttmål for program

Systemer og tilganger karriereveiledning
• IMDi er systemeier for IMDinett og er ansvarlig
for utvikling, drift og support til brukere
• For info om tilganger, pålogging og support gå
inn på https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/

Karriereveiledning før oppstart
av introduksjonsprogrammet

• Modulene Kompetansekartlegging og
karriereveiledning er under utvikling, og vi
jobber kontinuerlig med forbedringer
• Både kommunene og fylkeskommunene har
nylig fått oppgaver i IMDinett Bosetting
• Benytt vårt veiledningsmateriell som er
tilgjengelig på imdi.no

Tilganger til IMDinett må skaffes

Steg 1 – Logg inn i IMDinett fra imdi.no

Steg 2 – Velg IMDinett

Steg 3 – Søk opp person

OBS! DERSOM EN NYBOSATT
FLYKTNING IKKE ER
FOKEREGISTRERT, KAN DET
VÆRE AT DET IKKE LAR SEG
GJØRE Å SØKE OPP PERSONEN!

Steg 4 – Les kompetanseopplysninger

Steg 5 – Registrere karriereveileders notat
l
Klikk på «Karriereveiledning» for å starte registrering av karriereveileders notat. Merk at felter
merket med * er obligatoriske. Du kan klikke på «Lagre» for å lagre et påbegynt notat som du vil
fortsette med senere. Det er ikke mulig å fullføre karriereveiledningen før alle obligatoriske felter er
fylt ut. Husk at det maksimalt kan lagres 1024 tegn pr friteksfelt!

Steg 6 – Fylle inn opplysninger A

Steg 7 – Fylle inn opplysninger B

Steg 8 – Fylle inn opplysninger C

Steg 9 – Fylle inn opplysninger D

Steg 10 – Fylle inn opplysninger E

Steg 10 – Fylle inn opplysninger E

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Rammer for anbefalingen i «Annet»-feltet
▪

OBS! Maksimalt 1024 tegn i feltet

▪

Modulen Karriereveileders notat er under utvikling
▪

Målet er at en egen seksjon av modulen skal romme ulike definerte felt for anbefaling
knyttet til sluttmål og innhold i introduksjonsprogrammet

▪

Inntil videre benyttes feltet «Annet» i karriereveileders notat for å formidle opplysninger

fra karrieresenter til kommune om sluttmål og innhold i introduksjonsprogram
▪

Vi skal nå se på hvilke opplysninger som er aktuelle å registrere i «Annet»- feltet

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Utdrag Integreringsloven § 13 - Sluttmål og varighet for programmet
Kommunen skal sette et sluttmål for den enkeltes deltagelse i introduksjonsprogrammet.

Sluttmålet for deltagere som minimum har utdanning på videregående nivå fra før, skal være at deltageren skal kvalifisere til
høyere utdanning eller arbeid. Programmet skal vare mellom tre og seks måneder og kan forlenges med inntil seks måneder.
Sluttmålet for deltagere under 25 år som ikke har minimum utdanning på videregående nivå fra før, skal som hovedregel være
fullført videregående opplæring. Programmet skal vare mellom tre måneder og tre år og kan forlenges med inntil ett år. Har
deltageren andre sluttmål enn fullført videregående opplæring, skal programmet vare mellom tre måneder og to år og kan
forlenges med inntil ett år.
Sluttmålet for øvrige deltagere skal være at den enkelte kommer i arbeid eller fullfører deler av eller hele grunnskolen eller

videregående opplæring. Programmet skal vare mellom tre måneder og to år og kan forlenges med inntil ett år. Har deltageren
sluttmål om fullført videregående opplæring, skal programmet vare mellom tre måneder og tre år og kan forlenges med inntil ett
år.

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Anbefaling arbeidsmål
I første del av «annet»-feltet bør karriereveileder skrive en anbefaling til kommunen om, og eventuelt hvilke, mål
flyktningen kan ha knyttet til arbeid innen utgangen av introduksjonsprogrammet.
Det bør komme klart frem om karriereveileder mener det er realistisk eller oppnåelig for flyktningen å komme i
arbeid innen utgangen av introduksjonsprogrammet. Videre kan det legges til utdypinger om:
▪

Hvilken type arbeid det kan siktes mot

▪

Om dette er et midlertidig yrkesmål

▪

Om det er aktuelt med heltid eller deltid

▪

Eller andre forhold som kommunen kan ha nytte av å vurdere knyttet til arbeid som mål for
introduksjonsprogrammet.

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Anbefaling arbeidsmål
Karriereveilder bør være oppmerksom på at kommunen vil gi maksimalt 6 + 6 måneders program til personer
som skal ha arbeid som sluttmål, når de har fullført videregående opplæring i hjemlandet. For de som ikke har
fullført videregående opplæring, kan det maksimalt tilbys program på 2 + 1 års varighet, når arbeid er sluttmål.

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Anbefaling av mål for skole / utdanning
I avsnitt to av «annet»-feltet bør karriereveileder skrive en anbefaling til kommunen om, og eventuelt hvilke mål
flyktningen kan ha knyttet til skole / utdanning innen utgangen av introduksjonsprogrammet.
Det bør komme klart frem om karriereveileder mener det er realistisk eller oppnåelig for flyktningen å fullføre
skole eller utdanning på følgende nivåer:
▪

Deler av grunnskole

▪

Fullføre grunnskole

▪

Deler av videregående opplæring

▪

Fullføre videregående opplæring

▪

Komme i gang med eller fullføre utdanning på høyere nivå

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Anbefaling av mål for skole / utdanning
Karriereveilder bør være oppmerksom på at kommunen vil gi maksimalt følgende maksimale varighet på program
for flyktninger med ulik alder og med ulike utdanningsbakgrunner:
▪

Deler av grunnskole gir maksimalt 2 + 1 år

▪

Fullføre grunnskole gir maksimalt 2 + 1 år

▪

Deler av videregående opplæring 2 + 1 år

▪

Fullføre videregående opplæring for de under 25 år gir maksimalt 3 + 1 år

▪

Komme i gang med eller fullføre utdanning på høyere nivå gir maksimalt 6 + 6 måneder

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Utdrag Integreringsloven § 14 – Innholdet i og omfanget av programmet
Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde:

a)

opplæring i norsk

b)

opplæring i samfunnskunnskap

c)

kurs i livsmestring

d)

arbeids- eller utdanningsrettede elementer.

Deltagere som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning. Det samme gjelder deltagere som får
barn i løpet av programmet.

Innholdet for øvrig skal tilpasses den enkeltes behov og det fastsatte sluttmålet etter § 13.

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Anbefaling av innhold i introduksjonsprogrammet
I avsnitt tre av «annet»-feltet kan karriereveileder skrive en anbefaling til kommunen om hvilket programinnhold
flyktningen kan ha nytte av for å nå sine mål knyttet til arbeid og utdanning.
Beskriv kort en eller flere aktiviteter eller tiltak som kan bidra til måloppnåelse, og hvorfor dette kan bidra til
måloppnåelse. Det kan også vises til felter som er registrert tidligere i karriereveileders notat. Vær
oppmerksom på at det ikke deles personsensitiv informasjon.

,

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Utdrag Integreringsloven § 15 – Integreringsplan
Kommunen skal, samtidig som det treffes vedtak etter § 12, utarbeide en integreringsplan.
Planen skal utarbeides sammen med deltageren og utformes på bakgrunn av gjennomført kompetansekartlegging,
karriereveiledning og en vurdering av hvilke elementer deltageren kan nyttiggjøre seg. Planen skal bygge videre på
elementer deltageren har gjennomført før bosetting i kommunen.
Integreringsplanen skal minst inneholde deltagerens sluttmål og norskmål etter §§ 13 og 31, angivelse av omfanget av
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, programmets varighet etter § 13, elementene i programmet og klagemuligheter.
Det skal begrunnes i planen hvilke arbeids- eller utdanningsrettede elementer som er valgt, og hvordan disse vil styrke den

enkeltes mulighet for deltagelse i yrkeslivet.

Hva som skal registreres i feltet «Annet»
Anbefalingen i «annet»-feltet skal bidra til at det kan lages en integreringsplan,
og at det fattes vedtak om et individuelt tilpasset introduksjonsprogram
Vær oppmerksom på følgende:
«Annet»-feltet kan maksimalt inneholde 1024 tegn! Dette gjelder for øvrig også
alle andre fritekstfelt i karriereveileders notat. Det er derfor viktig å fatte seg i
korthet!

Steg 11 – Trykk fullfør karriereveiledning
Du kan klikke på «Lagre» for å lagre et påbegynt notat som du vil fortsette med senere. Det
er ikke mulig å fullføre karriereveiledningen før alle obligatoriske felter er fylt ut.

Du kan gjenåpne et fullført karriereveileders notat dersom du ønsker å legge til flere
opplysninger eller endre noe du har skrevet. Klikk da på «Åpne for redigering».

Steg 12 - Utskriftsmuligheter

Steg 13 – Informere kommunen om fullført notat
IMDi jobber med en varslingsfunksjon mellom bosettingskommune og karrieresenter i
IMDinett. Vi håper at dette kan bli tilgjengelig i løpet av 2021.

Inntil videre må kommunen kontakte karrieresenter når kompetansekartleggingen er
kvalitetssikret og supplert, og personen er klar for karriereveiledning. På samme måte må
karrieresenter kontakte kommunen når karriereveiledningen er fullført.

Viktig at hvert karrieresenter og kommuner som sogner til dette avtaler hvordan kontakt skal
foregå inntil funksjonalitet i IMDinett er tilgjengelig. Her bør det søkes veiledning hos
personvernombud i fylkeskommuner og kommuner for å sikre kommunikasjonsformer som
ivaretar personvern.

Fullversjon av veiledningsmateriell
▪

IMDi og kompetanse Norge samarbeider om å videreutvikle veiledningsmateriell for karriereveileders
notat.

▪

Foreløpig fullversjon av veiledning knyttet til karriereveileders notat og kompetansekartlegging er

tilgjengelig fra følgende nettside:
https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/tilgang-og-palogging-for-kompetansekartleggingog-karriereveiledning/

