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HVORDAN BRUKE LOGGBOKA?

Til deltaker:

• Boka er di

• Ta med deg boka hver dag

• Skriv i boka hver dag

• Spør fadder når det er noe du ikke forstår

• Fadder skal hjelpe deg

• Du og din veileder fra flyktning- og innvandrertjenesten skal snakke sammen ofte

• Dere skal snakke om det du har skrevet i boka

VIKTIGE ORD:

Fadder

Veileder

Deltaker
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Trappa er en enkel individuell plan. Planen inneholder hva du 
skal gjøre og målene dine, hvor lang tid du skal bruke på å nå 
dem og hvem som har ansvaret for at de nås. Planen lages så 
tidlig som mulig og i samarbeid mellom deg og veileder.   

Trappa viser hva som er viktig å velge på vei mot målet.
• Mål og rekkefølge
• Hovedmål og delmål
• Hva må du gjøre for å nå målet ditt?

Trappa. Din individuelle plan for: Trappa - Plan for praksisperioden. Arbeidssted:

Nederst kan du skrive inn hva som er viktigst å 
begynne med. På de neste trappetrinnene skriver 
du inn hva du vil gjøre etter at du har startet.

Nederst kan du skrive inn hva som er viktigst å 
begynne med. På de neste trappetrinnene skriver 
du inn hva du vil gjøre etter at du har startet.

Øverst i trappa kan du skrive inn 
målet ditt.

Øverst i trappa kan du skrive inn 
målet ditt.

VIKTIGE ORD:

Individuell

Mål



8 9

Hvordan motivasjon kan endre seg

Hva er motivasjon? 
Denne tegningen viser hvordan motivasjonen (energi, vilje og lyst) kan forandre seg. Noen ganger har du mye motivasjon. 
Spesielt når du synes at du har gjort det bra. Andre ganger når du har det vanskelig og du opplever motstand, kan 
motivasjonen bli mindre. 

Når har du høy motivasjon?

Hvordan kan du komme deg gjennom perioder med mindre motivasjon?

1 Oppstart

2 Mindre motivasjon

3 Hva kan jeg gjøre for å få mer motivasjon?

4 Jeg har forstått hva jeg må gjøre for å beholde motivasjonen

1

3

2
4

Hva er du flink til?  

Hva er ressurser? 
Ressursene dine (egenskaper, kunnskap og positive erfaringer) forteller hvem du er og hva du kan. Egenskapene dine sier noe 
om hvem du er (arbeidsom, positiv ol.). Kunnskapen din sier noe om hva du kan. De positive erfaringene dine sier noe om hva 
du har opplevd og lært.

I de tre boksene under skal du skrive inn hvilke egenskaper du har, hvilke positive erfaringer du har gjort deg og hvilke områder 
du har kunnskap om.

Dette kan du og din veileder snakke om flere ganger i praksisperioden.

EgenskaperKunnskap Positive erfaringer

VIKTIGE ORD:

Ressurser

Kunnskap

Erfaringer

Egenskaper

VIKTIGE ORD:

Motivasjon

Motgang

Vilje

RESSURSER
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Hva kan du gjøre for å bli flinkere til å snakke norsk? 

• Spør alltid når du ikke forstår

• Skriv ned tre nye ord hver dag og lær deg dem

• Snakk norsk også i fritiden

• Se på norsk TV og hør på radio

• Lån bøker på biblioteket

Hva kan din fadder gjøre for at du skal bli flinkere til å snakke norsk?

• Når du sier noen setninger som kunne vært bedre, vil fadderen din gjenta det du sa på riktig måte slik at du etter hvert lærer 
å si det riktig.

• Når du snakker, vil fadder av og til bruke andre ord enn de du bruker men som betyr det samme. Dette for at du skal lære 
flere norske ord.

• Fadderen din vil av og til si at du er flink når du bruker gode setninger. Dette gjør fadderen din fordi du skal vite når du 
snakker bra.

Hva er mestring?
Denne tegningen kan du og din veileder snakke om flere ganger i praksisperioden.

Hva klarer du bra? TIPS

Motivasjon

Ressurser

VIKTIGE ORD:

Mestring
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Spørsmål

• Hva har du lært i dag?

• Skriv ned nye ord du har lært i løpet av 
dagen

• Har det vært noen vanskelige 
situasjoner i dag? Hvis ja, hvilke?

• Har det skjedd noe som du ikke forsto?

• Hva har vært bra i dag?

• Hva trenger du å trene/øve mer på?

• Har du lært noe nytt fra fadder?

UKE 1

Dato: 

UKE 3

Dato: 

UKE 2

Dato: 

UKE 4

Dato: 

UKE 5

Dato: 

UKE 7

Dato: 

UKE 6

Dato: 

UKE 8

Dato: 

DAGLIG LOGG

Nye ord

Ny læring

Misforståelser

VIKTIGE ORD:

Misforståelser

Læring
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UKE 9

Dato: 

UKE 11

Dato: 

UKE 10

Dato: 

UKE 12

Dato: 

UKE 13

Dato: 

UKE 15

Dato: 

UKE 14

Dato: 

UKE 16

Dato: 
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UKE 17

Dato: 

UKE 19

Dato: 

UKE 18

Dato: 

UKE 20

Dato: 

UKE 21

Dato: 

UKE 23

Dato: 

UKE 22

Dato: 

UKE 24

Dato: 
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UKE 25

Dato: 

UKE 27

Dato: 

UKE 26

Dato: 

UKE 28

Dato: 

UKE 29

Dato: 

UKE 31

Dato: 

UKE 30

Dato: 

UKE 32

Dato: 
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UKE 33

Dato: 

UKE 35

Dato: 

UKE 34

Dato: 

UKE 36

Dato: 

UKE 37

Dato: 

UKE 39

Dato: 

UKE 38

Dato: 

UKE 40

Dato: 
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UKE 41

Dato: 

UKE 43

Dato: 

UKE 42

Dato: 

UKE 44

Dato: 

UKE 45

Dato: 

UKE 47

Dato: 

UKE 46

Dato: 

UKE 48

Dato: 
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UKE 49

Dato: 

UKE 51

Dato: 

UKE 50

Dato: 

UKE 52

Dato: 
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Hva har du lært/hvor er du nå?

Praksissted:
Arbeidsoppgaver:

Hvordan kan du ta gode valg?

Hva er viktig for deg? Hvordan ta de riktige valgene?
Hvilke forskjellige valgmuligheter har du? Hva er du usikker på?
Hva er et godt valg for deg?

VIKTIG
Stor gevinst

VIKTIG
Usikker

VIKTIG
Liten gevinst

VIKTIG
Pluss og minus

Øverst i trappa kan du skrive 
inn målet ditt.

ferdig utlært

flink

litt flink

nybegynner

VIKTIGE ORD:

Gevinst

VIKTIGE ORD:

Nybegynner

Utlært
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EVALUERING AV PRAKSIS

1. Arbeidsoppgaver
Hvordan klarer du å gjøre arbeidsoppgavene på arbeidsstedet ditt?

Dårlig Bra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Språknivå 
Er du like flink til å snakke norsk som de andre norske kollegaene dine?

Dårlig Bra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Motivasjon
Hvor motivert er du for å fortsette i praksis?

Lite Mye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Selvtillit
Hvor stor selvtillit har du nå sammenliknet med da du startet?

Lav Høy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etter gjennomført fase 1 og fase 2 i opplæringsplanen.

5. Utvikling
Hvor mye flinkere har du blitt fra du startet og frem til nå?

Dårlig God

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.  
Er det noe som ikke har fungert og som bør forandres videre i praksisløpet?

Kommentar:  

7.  
Er det noe som har vært bra og som du ønsker å gjøre mer av?

Kommentar:  

FASE 1 2

VIKTIGE ORD:

Utvikling

VIKTIGE ORD:

Evaluering Selvtillit Språknivå
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EVALUERING AV PRAKSIS

1. Arbeidsoppgaver
Hvordan klarer du å gjøre arbeidsoppgavene på arbeidsstedet ditt?

Lite Mye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Språknivå 
Hvor mye flinkere er du i norsk nå sammenliknet med da du startet i praksis?

Dårlig Bra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Motivasjon
Hvor motivert er du for å fortsette i praksis?

Lite Mye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Selvtillit
Hvor stor selvtillit har du etter fullført praksis? Tenker du at dette klarer jeg uten problemer, eller er det vanskelig?

Lav Høy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etter gjennomført fase 3 i opplæringsplanen.

5. Utvikling
Hvordan synes du din utvikling har vært fra start til nå?

Liten Stor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Oppfølging
a) Hvordan synes du oppfølgingen du har fått av din fadder har vært? Har du fått den hjelpen du trenger?

Dårlig God

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Hvordan synes du oppfølgingen du har fått av din veileder har vært? Har du fått den hjelpen du trenger?

Dårlig God

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Mest vellykket 
Hva har vært mest vellykket i praksisløpet? Hva er du mest fornøyd med?

Kommentar:  

FASE 3

VIKTIGE ORD:

Oppfølging Vellykket
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11.  Utvikling videre
Hva er de tre viktigste områdene du må jobbe med for å få jobb?

1)  

2)  

3)  

12. Sluttevaluering
Hva tenker du om din egen innsats i praksisperioden?

Dårlig God

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. 
Noe annet? 

Kommentar:  

8. Minst vellykket 
Hva har vært minst vellykket i praksisløpet? Hva er du minst fornøyd med?

Kommentar:  

9. 
Burde noe vært annerledes?

Kommentar:  

10.  Jobbprosessen
Hvor langt er du kommet på veien mot jobb?

Kort Langt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VIKTIGE ORD:

Innsats

VIKTIGE ORD:

Prosess
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Ressurs-CV

NAVN:

1.  Mine beste egenskaper er: 

2.  Størst kunnskap har jeg på disse områdene:

3.  Jeg har selvtillit når jeg holder på med:

4.  Jeg er mest motivert når:

5.  I samarbeid på jobben er mine sterke sider: 

6.  Jeg mener disse jobbene er mest aktuelle for meg:

7.  Mitt viktigste mål er:

8.  For å nærme meg målet mitt vil jeg i morgen starte med:

EKSTRAMODELLER

EgenskaperKunnskap Positive erfaringer

EgenskaperKunnskap Positive erfaringer

RESSURSER

RESSURSER
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Nederst kan du skrive inn hva som er viktigst å 
begynne med. På de neste trappetrinnene skriver  
du inn hva du vil gjøre etter at du har startet.

Nederst kan du skrive inn hva som er viktigst å 
begynne med. På de neste trappetrinnene skriver  
du inn hva du vil gjøre etter at du har startet.

EKSTRAMODELLER EKSTRAMODELLER

Øverst i trappa kan du skrive inn 
målet ditt.

Øverst i trappa kan du skrive inn 
målet ditt.
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Nederst kan du skrive inn hva det er viktigst å 
begynne med. På de neste trappetrinnene skriver  
du inn hva du vil gjøre etter at du har startet.

EKSTRAMODELLER

Øverst i trappa kan du skrive inn 
målet ditt.



 OPPDAG

TALENTENE DINE


