Velkommen til
introduksjonsprogrammet!
Norsk

Hva er introduksjons
programmet?
Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som
skal forberede deg til deltakelse i det norske arbeidslivet.
Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge
skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder
familiemedlemmer som senere kommer til landet.
Gjennom introduksjonsprogrammet skal du lære norsk og få
forståelse for det norske samfunnet. Du skal få opplæring og
kunnskap om norsk arbeidsliv. Du skal også få utdanning hvis
du trenger det. Det er et mål at du skal komme i jobb eller
utdanning når du er ferdig.
Introduksjonsprogrammet skal starte opp så raskt som
mulig, og senest innen tre måneder etter at du blir bosatt
i din kommune.
Introduksjonsprogrammet er på fulltid.

Forventninger til deg
Det er viktig at du stiller forberedt
til timene, og selv tar ansvar for å
lære det du skal.
Programrådgiveren og læreren
din skal hjelpe deg. De kan gi deg
råd og veiledning. Hvis du lurer på
noe underveis, er det viktig at du
snakker med dem.

Økonomisk støtte
Du får utbetalt penger mens du deltar i introduksjonsprogrammet. Denne støtten kalles introduksjonsstønad.
Introduksjonsstønaden gjør at du slipper å tjene penger
mens du deltar.
Hvis du er under 25 år og bor sammen med foreldrene
dine, får du litt mindre utbetalt.
Du skal betale skatt av introduksjonsstønaden. Skatten
trekkes automatisk fra utbetalingen din.
Hvis du får annen økonomiske støtte, kan du få mindre
utbetalt. Dette gjelder ikke for barnetrygd eller kontantstøtte,
eller hvis du tjener penger utenom programmet.
Det er kommunen som utbetaler introduksjonsstønaden.
Hvis du gir feil opplysninger, kan kommunen kreve at du
må betale introduksjonsstønaden tilbake.

Ferie, fravær og permisjon
Du har krav på fem ukers ferie i året. Du har også rett til å få
fri i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel, eller
hvis det er andre viktige grunner til at du ikke kan delta. Det
kaller vi permisjon. Du må spørre programrådgiveren din om
å få permisjon.
Hvis fraværet ikke er godkjent av programrådgiveren, får
du trekk i introduksjonsstønaden og du får mindre tid i
programmet.
Hvis du avbryter programmet, mister du retten til å delta
senere. Du mister også introduksjonsstønaden.

Hva skal introduksjons
programmet inneholde?
Introduksjonsprogrammet har noe felles innhold for alle
deltakere, mens annet innhold er tilpasset deg.

•

Alle deltakere skal lære norsk. Læreren din skal sette et
mål for opplæringen i norsk. Dette norskmålet avhenger
av din tidligere skolegang.

•

Alle deltakere skal også lære om det norske samfunnet.
Opplæringen skal gjøre det lettere for deg å delta i
samfunnet.

•

Alle deltakere skal delta på kurset «Livsmestring i et
nytt land». Dette kurset skal gjøre det lettere for deg å
ta gode valg i Norge, og selv påvirke din egen situasjon.
Du skal også få vite hvor du kan få hjelp når du trenger det.

Hvis du har eller venter barn skal du i tillegg få foreldreveiledning. Gjennom denne veiledningen får du vite hvordan
det er å være forelder i Norge, og hvilke tilbud som finnes for
deg og dine barn.
Introduksjonsprogrammet skal også ha innhold som er tilpasset
deg og dine mål. Dette kan være ulønnet deltakelse i arbeidslivet, eller utdanning. Mange deltar både i arbeidslivet og i
utdanning i løpet av den tiden de er introduksjonsprogrammet.
Du og programrådgiveren din skal sammen lage en plan for
hva introduksjonsprogrammet ditt skal inneholde og hvor
lenge det skal vare.

Karriereveiledning
Før du starter opp i introduksjonsprogrammet skal du få
karriereveiledning. Dette er veiledning om dine muligheter
for utdanning og arbeid i fremtiden.
Karriereveiledningen bygger på informasjon om arbeidserfaring og utdanning fra hjemlandet ditt. Dette skal ha
blitt kartlagt før du får karriereveiledning.

Sluttmålet for
introduksjonsprogrammet
Etter at du har fått karriereveiledning skal du og
programrådgiveren bestemme hva du skal oppnå i løpet
av introduksjonsprogrammet. Dette kan være et mål om
å ta høyere utdanning, eller et mål om å komme i arbeid.
Det kan også være et mål om å fullføre hele eller deler av
et utdanningsløp. Dette kalles et sluttmål.
Sluttmålet for introduksjonsprogrammet blir satt på bakgrunn
av hva du har med deg av yrkeserfaring og utdanning fra
hjemlandet, og hvilke ønsker du har for arbeid i fremtiden.

Hvor lenge varer
introduksjonsprogrammet?
Det er sluttmålet ditt som bestemmer hvor lenge
introduksjonsprogrammet skal vare.
Hvis du allerede har en videregående utdanning fra hjemlandet, og sluttmålet er å bli kvalifisert til høyere utdanning
eller å komme i arbeid, kan introduksjonsprogrammet vare
inntil seks måneder.
Hvis sluttmålet er å ta videregående opplæring, kan
introduksjonsprogrammet vare inntil tre år.
Hvis sluttmålet er å få en jobb, kan programmet vare inntil
to år.
Det kan i noen tilfeller være mulig å forlenge tiden i
programmet.

LENGDE PÅ PROGRAMMET

SLUTTMÅL

Fullføre videregående opplæring

Inntil 3 år

Arbeid, eller kvalifisering til
høyere utdanning

Inntil 6 mnd

Arbeid eller fullføre deler
av eller hele grunnskolen eller deler
av v
 ideregående opplæring

Inntil 2 år

Vi ønsker deg lykke til i
introduksjonsprogrammet!
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