
Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud 
om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

for voksne innvandrere

Søknadsfrist: 6. februar klokka 12.00



Hovedmålet
Å stimulere til etablering og 
gjennomføring av tilbud i tilrettelagt 
fag- og yrkesopplæring for voksne 
innvandrere

Bakgrunn:

Flere voksne innvandrere skal få 
fagbrev

Fylkeskommunene skal bidra til å 
skaffe tiltrengt arbeidskraft

22.01.2020 2



Målgruppe

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til tilbud som omfattes av opplæringsloven

§ 4A-3, voksne innvandrere

Tilskuddsramme

Det er avsatt 15 mill. kroner  i 2020

11 fylkeskommuner kan søke individuelt eller i samarbeid
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Andre målsettinger:
Etablering av nye tilbud om 
tilrettelagt fag- og yrkesopplæring.

Utvikling av nye og eksisterende 
tilbud om tilrettelagt fag- og 
yrkesopplæring.

Videreutvikling av beste praksis fra 
eksisterende modeller.

Kunnskaps- og metodeutvikling av 
nasjonal interesse
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Hva menes med tilrettelegging?

Ekstra språk- og læringsstøtte

Tospråklig fagopplæring

Ekstra veiledning på arbeidsplassen
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Se denne NAFO filmen
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https://www.youtube.com/watch?v=u9H0TvvmLb4&feature=youtu.be


Hva kan det søkes om tilskudd til?

22.01.2020 7

Det kan søkes om midler for første og andre halvår

Det kan søkes om midler til å etablere nødvendige samarbeidsstrukturer for 
rekruttering og oppfølging

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merkostnadene ved tilretteleggingen



Følgende utgifter kan dekkes med tilskuddet
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• Lærerressurser

• Prosjektmedarbeidere

• Undervisningsmateriell

• Metodeutvikling

• Utgifter til veiledning på arbeidsplassene

• Drift av tilbudet som påløper på grunn av  tilretteleggingen 



Utfordringsbildet
Læreplass, målgruppen mangler 
nettverk

Å skaffe nok deltakere som vil og 
kan gjennomføre i samme 
tidsperiode

Inntektssikring til deltakere

Å unngå å plukke bare de som er 
enklest å lykkes med
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Mulige løsninger:

• Samarbeid med NAV og regional næring om 
arbeidskraftbehov

• Samarbeid med Voksenopplæringssentrene om 
informasjon og rekruttering

• Få pedagogene til å bistå med utvelgelse og vurdering av 
gjennomføringsevne, også for kandidater som kommer 
fra NAV

• Samarbeid med kombinasjonsklasser, flyktningetjenesten, 
kvinneprosjekter, frivillig sektor om å finne kandidater.

• IMDi bidrar gjerne med kontakter og samarbeidsarenaer
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Forberede 
rekrutteringsgrunnlag, 
bør være minst 3 
ganger så mange 
kandidater som plasser. 

Rekruttere personell

Skaffe læreplasser

Oppstart minimum 15 
kandidater

Opplæring og 
oppfølging

Opplæring og 
oppfølging.

Starte nye eller 
videreføre grupper


