
Utgangspunkt
Tips til utforsking av temaer sammen med personen før valg av kvalifiseringsløp 

Kvalifiseringsløp
En oversikt over tiltak og tilbud i kvalifiseringsløp for voksne innvandrere

Kartlegging og veiledning

Arbeids- og utdanningsrettede programmer

Arbeids- og utdanningsrettede programmer har som mål å bistå personer med å komme i 
arbeid og bli økonomisk selvhjulpne, på kortere eller lengre sikt. Programmene er gjerne på 
fulltid og inneholder utdannings- og/eller arbeidsrettede aktiviteter, formell utdanning og 
opplæring, og tett oppfølging og veiledning etter deltakerens individuelle behov. 
Programtiden og type stønad samt størrelsen på stønaden under deltakelsen, varierer utfra 
type program og forhold ved deltakeren.

Supplerende tilbud

Det finnes ulike typer supplerende tilbud som enten 
kan støtte deltakeren gjennom kvalifiseringsløpet eller 
generelt øke samfunnsdeltakelsen. Tilbudene kan være  
både i offentlig regi, i frivillig sektor eller et resultat av 
tverrsektorielt samarbeid. IMDi har samlet erfaringer 
som kan være til inspirasjon for å opprette nye tilbud.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Norskferdigheter er viktig for arbeids- og samfunnsdeltakelse. Noen innvandrere har rett og plikt til 
å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, mens andre må betale for opplæringen. 
Mange vil ha behov for å kombinere norskopplæring med annen kvalifisering. For å få innvilget 
permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, må innvandrere dessuten oppfylle bestemte 
språkkrav. Les gjerne også mer om norskkrav i arbeidslivet.

Norsktrening 
Norsktrening er 

lavterskel og gratis tilbud 

fra frivillige og andre 

aktører som skal bidra til 

muntlig praktisering av 

det norske språket.

Norskprøve og 
Bergenstest

I mange sammenhenger kan det være 
behov for å dokumentere en persons 
norskferdigheter. Noen personer har 

rett på gratis prøve i norsk, mens andre 
må betale for en slik prøve. 

Norskprøven måler ferdigheter på nivå 
A1, A2, B1 og B2. Norskprøven C1 måler 

på nivå C1. 

Aktuelle 
søkbare tilskudd 

Kompetanse Norge har 
søkbare tilskudd til 

norskopplæring. 
IMDi kan gi Tilskudd til 

norskopplæringsordning 
(tidl. klippekortordningen).

Norskopplæring etter 
introduksjonsloven og integreringsloven 

Ordningen er hjemlet i integreringsloven og 
introduksjonsloven, og læreplanen er en 

forskrift til lovene. Kommunene har lovpålagt 
plikt til å tilby denne opplæringen, enten selv 

eller gjennom godkjente tilbydere. 

Opplæringen kan gjennomføres ved bruk av 

mange ulike metoder, blant annet gjennom 

arbeidsrettet norskopplæring.

Norskopplæring utenfor rammene 
av introduksjonsloven og  integreringsloven

Tilbydere av norskopplæring etter introduksjonsloven og 
integreringsloven, kan også tilby opplæring til andre grupper mot 

betaling.  Norskopplæring for minoritetsspråklige som ikke er omfattet 
av introduksjonsloven eller integreringsloven, bør følge definerte 

kvalitetsstandarder.

Norskopplæring tatt hos en godkjent tilbyder kan brukes som 

dokumentasjon på språkkrav for innvilgelse av permanent 

oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

For arbeidssøkere hvis hovedutfordring med å komme i arbeid er 

relatert til svake norskferdigheter, kan NAV vurdere å tilby 

norskopplæring gjennom sine arbeidsmarkedstiltak. 

NAV kan kjøpe enkeltplass AMO, eller anskaffe et 

arbeidsmarkedskurs som inneholder norskopplæring. 

Kurstilbudet til NAV vil variere mellom 

kommuner og fylker.

Tilskuddsordninger 
IMDi og Kompetanse Norge forvalter en rekke tilskudd 
som kan bidra til målrettede kvalifiseringsløp. 

Erfaringer
IMDi har samlet eksempler på tiltak, maler og verktøy fra 
integreringsarbeid i kommuner og frivillige organisasjoner som kan 
være til støtte og inspirasjon i arbeidet med ulike kvalifiseringsløp.

Lønnstilskudd
En insentivordning som skal 
bidra til at deltakere som har 

utfordringer med å komme inn 
på arbeidsmarkedet, skal få 

ansettelse på ordinære vilkår. 
Midlertidig lønnstilskudd skal 

bidra til å redusere 
arbeidsgivers risiko ved 

ansettelse.

Praksis
Praksis kan ha ulike formål, og kan blant annet være 

viktig for å praktisere norsk, for å bygge kompetanse 

og for å gi arbeidslivserfaring. Praksis kan tilbys av 

ulike aktører og innenfor ulike programmer. 

De faglige anbefalingene knyttet til

 praksis i introduksjonsprogrammet og e-

læringskurset God kvalitet på praksis kan være 

relevante også for andre personer med 

innvandrerbakgrunn. 

Arbeidstrening er praksis 

organisert gjennom NAV.

Digital norskopplæring
- både i og utenfor rammene av

introduksjonsloven og 
integreringsloven 

Nettbasert norskopplæring tilbys av 

både kommunale og private 

kurssteder. I tillegg finnes det en 

rekke uavhengige nettressurser.

Opplæringstiltak - NAV 
NAV har ulike opplæringstiltak. 

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er korte 
arbeidsrettede kurs, som ofte innebærer teoretisk 

opplæring eller en kombinasjon av teoretisk og 
praktisk opplæring. NAV kan også gi støtte til fag- og 

yrkesopplæring på videregående opplærings nivå. 
Man kan delta på AMO og fag- og yrkesopplæring 

enten i form av enkeltplass hos ordinære 
kursarrangører/skoler, eller i form av gruppetiltak 

organisert av NAV i samarbeid med ordinære 
kursarrangører/skoler.  Hvilke AMO-kurs NAV tilbyr i 

ulike fylker, vil variere, basert på behovene i  
arbeidsmarkedet. Det lokale NAV-kontoret kan gi 

informasjon om tilgjengelige og kommende kurs i det 
aktuelle fylket.

Videregående opplæring
Voksne over 25 år, med lovlig opphold og fullført 

grunnskole, kan ha rett på videregående opplæring. Det kan 

ikke stilles krav om bestemte norskferdigheter for inntak til 

opplæringen. Opplæringen er gratis og skal være tilpasset 

den enkeltes behov. Man velger studieretning som gir 

generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse.  
Ordinært videregående opplæringsløp er 1-3 år på skole, 

og 1-3 år i bedrift. Se vilbli.no for informasjon om

programmene, opptak mv. 

Studiekompetanse
Det er ulike måter å oppnå generell studiekompetanse.

Yrkesfagelever med ungdomsrett til videregående 
opplæring kan ta påbygging for å få generell 

studiekompetanse. 

Fag- og yrkesopplæring
Det er alternative veier til yrkeskompetanse.

Opplæringen avsluttes vanligvis med fag- eller svenneprøve.

Full opplæring i bedrift - Hele opplæringstiden i bedrift, 

fellesfag og programfag tas underveis.

Fagbrev på jobb - Personer som er i lønnet arbeid, kan bli 

realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og 

ta fagbrev på grunnlag av dette. Fagbrev på jobb forutsetter 

et samarbeid mellom arbeidsgiver, den ansatte og 

fylkeskommunen.

Fag- og yrkesopplæring tilpasset voksne innvandrere

Det finnes en rekke ulike modeller for tilpasset fag- og 

yrkesopplæring for voksne innvandrere. 

Hvilke tilbud som eksisterer lokalt eller regionalt må 

undersøkes med kommunen og/eller 

fylkeskommunen 

(Les mer her og her).

Delkompetanse/ 
tilrettelagt opplæring innenfor 

videregående opplæring
Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- 
eller studiekompetanse, men som ev. senere kan bygges på til full 

yrkes- eller studiekompetanse. Lærekandidatordningen er 
tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men 

som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og 
svenneprøven. Kompetansen kan ev. senere bygges på til fag- eller 

svennebrev. Praksisbrevkandidat- Målgruppen for ordningen er 
elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og høyt 

fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte 
opplæringsbehov. Praksisbrevordningen er et toårig 

opplæringsløp for de som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig 
videregående opplæring der mye 

av opplæringen skjer ute i 
en bedrift. 

Grunnskole for voksne 
Personer med lovlig opphold over 

opplæringspliktig alder, som ikke har fullført 

grunnskolen og har behov for opplæring, har 

rett på grunnskoleopplæring for voksne. Det 

kan ikke stilles krav om spesifikke 

norskferdigheter for inntak til opplæringen. 

Opplæringen er gratis og skal være tilpasset 

den enkeltes behov. 
Forberedende voksenopplæring (FVO) 

 er et forsøk med modulstrukturerte 

læreplaner på nivået under 

videregående opplæring.

Universitet og høyskole
Høyere utdanning krever vanligvis  

generell studiekompetanse, og at man dekker 

språkkrav i norsk og engelsk. For voksne som fyller 

23 år eller mer det året de skal søke om opptak, kan 

opptak på grunnlag av 23/5-regelen være aktuelt. 

Studier på høyere grads nivå foregår i noen tilfeller kun 

på engelsk. Noen studier har krav om bestemte 
fagkombinasjoner, karaktersnitt på et gitt nivå o.l. 
Opptak til universitet og høgskole i Norge søkes 

gjennom Samordna opptak, eller direkte til det  
aktuelle universitetet eller høyskolen.

Kompletterende utdanninger
For enkelte utdanninger finnes det kompletterende 

utdanningsløp, rettet mot flyktninger og innvandrere 

fra land utenfor EU og EØS.

Fagskole
Fagskole er høyere yrkesfaglig 
utdanning for personer med 

bestått videregående 
opplæring eller tilsvarende 

realkompetanse. En 
fagskoleutdanning varer oftest 
fra et halvt til to år (heltid), og 

kan også tas på deltid.

Opplæring i digital 
kompetanse

Opplæring i digital kompetanse kan 
være en både nyttig og nødvendig del 

av et kvalifiseringsløp. De faglige 
anbefalingene for opplæring i 

digital kompetanse i 
introduksjonsprogrammet kan være 
relevante også for andre personer 

med innvandrerbakgrunn. 

Opplæring i 
personlig økonomi

Opplæring i personlig økonomi kan 
være en viktig del av et 

kvalifiseringsløp. De faglige 
anbefalingene for opplæring i 

personlig økonomi i 

introduksjonsprogrammet kan 
være relevante også for andre 

personer med innvandrerbakgrunn.

Tilbud i frivillig sektor
Frivillig sektor kan være en 

viktig arena for å bygge kompetanse, 

nettverk og tilhørighet til lokalsamfunnet. 

Lokale bibliotek, frivilligsentraler og 

lokallag i større organisasjoner som Røde 

Kors og Den Norske Turistforening (DNT) 

er gode steder å starte for å få oversikt 
over aktuelle tilbud. Se også temasiden 

 om supplerende aktiviteter 

i frivillig sektor på fagressursen for 

introduksjonsprogrammet.

Foreldreveiledning
Foreldreveiledning kan for noen være et viktig 

supplement til arbeids- og utdanningsrettet oppfølging 

i helhetlige kvalifiseringsløp. For deltakere i 

introduksjonsprogrammet med vedtak etter 

integreringsloven, er foreldreveiledning obligatorisk. 

International Child Development Programme (ICDP), 

De utrolige årene (DuÅ), Parent Management Training 

(PMTO) og Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er 

eksempler på foreldreveiledningsprogrammer som 

bygger på anerkjente sosial- og barnefaglige metoder. 

Se også anbefalinger, verktøy og ressurser om 

foreldreveiledning på fagressursen for 

introduksjonsprogrammet.

Hva er personens 
kortsiktige og 

langsiktige mål? (yrke, 
utdanning, annet) 

Hvilken livssituasjon er 
personen i, og hvilken betydning 

kan det ha for deltakelsen i
kvalifiseringsløp og arbeid? 

(Helse, økonomi, familiesituasjon,
nettverk/støtte, 

immigrasjonsprosess etc.)

Har personen behov for 
godkjenning av 

utdanning/kompetanse?
Lær mer om 

realkompetansevurdering, 
praksiskandidatordningen, 
godkjenningsordninger og 

lovregulerte yrker. 

Hvilke tidligere 
erfaringer, 

kompetanser og 
utdanning har 

personen?

Hvilken digital 
kompetanse har 

personen?

Har personen deltatt i 
opplæring i norsk, kan 

vedkommende dokumentere 
sine norskferdigheter, og har 

personen behov for 
opplæring i norsk?

Hvilken informasjon 
finnes allerede om 

personen? Har 
personen blitt kartlagt 

tidligere?

Hvilke muligheter 
ligger i det lokale, 

regionale og 
nasjonale 

arbeidsmarkedet?

Hvilke aktører er det viktig å 
samarbeide med innad i og 

utenfor kommunen og 
fylkeskommunen? Dette gjelder 
både offentlige aktører, frivillige 

aktører og private aktører.

Mulighetene lokalt

Hvilke 
karriereveilednings-

muligheter er
tilgjengelig i 

området?

Tilskudd til 
tilrettelagt fag- og 

yrkesopplæring 
Fylkeskommunene kan søke 
om tilskudd til etablering og 

gjennomføring av tilbud om 
tilrettelagt fag- og 

yrkesopplæring for voksne 
innvandrere.

Ulike retninger på kvalifiseringen

Det er sentralt om personen skal ha et kvalifiseringsløp med hovedvekt på arbeidsrettet 
kvalifisering, formell opplæring eller med mål om høyere utdanning.

Mulighetskart for kvalifiseringsløp
Gode kvalifiseringsløp skal bidra til at flere innvandrere oppnår varig tilknytning til arbeidslivet, og blir selvforsørget. Denne visuelle veilederen skal på en enkel måte vise de 
kvalifiseringsmulighetene som finnes. Veilederen fremstiller de overordnede mulighetene som er tilgjengelig nasjonalt, og de konkrete tilbudene kan variere fra kommune 
til kommune. Hvilke tilbud som er tilgjengelig, vil også være avhengig av enkeltpersonens rettigheter, behov mv. Godt samarbeid mellom aktører, erfaringsdeling og bruk av 
tilgjengelige tilskudd, kan imidlertid bidra til å berike mulighetene for gode k valifiseringsløp. 

Flyktninger og deres 
familiegjenforente har rett og 
plikt til formell norskopplæring.

Familieinnvandrere med norske 
og nordiske borgere har rett og 
plikt til norskopplæring.

Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS har verken rett eller plikt 
til norskopplæring, mens arbeidsinnvandrere utenfor 
EU/EØS har plikt, men ikke rett.

Ulike innvandrere og deres rett og plikt til norskopplæring:

Yrker med krav om 
formell opplæring
F.eks. elektriker

(Ofte) yrker uten krav 
til spesifikk utdanning
F.eks. butikkassistent

Yrker med krav om 
høyere utdanning
F.eks. sykepleier

Spørsmål og 
refleksjoner som 
kan benyttes i 
prosessen med 
personen. 

Andre viktige 
nøkkelspørsmål handler om 
mulighetene som er 
tilgjengelig lokalt, regionalt 
og nasjonalt.

ARBEIDSRETTET INNHOLD I 
KVALIFISERINGSLØP
Tilbud og tiltak for personer som vil raskest mulig inn i arbeid.
Personer som får arbeidsrettet oppfølging og som deltar på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, 
kan ha rett til ulike ytelser. (Se også tiltakspenger og tilleggstønader) Både retten til 
arbeidsmarkedstiltak og ytelser vurderes individuelt.

GRUNNSKOLE
OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Opplæring som gir formell kompetanse kan oppnås på ulike måter, og opplæringen er av ulik lengde. Voksne i formell opplæring kan ha rett 
til stipend og lån fra Lånekassen. Man kan velge å søke om bare den delen av lånet, som senere kan gjøres om til stipend. Lånekassen har 
ordninger for ulike livssituasjoner, for eksempel om man må betale skolepenger, har barn, blir syk eller får barn under opplæringen, er over 
30 år eller har nedsatt funksjonsevne. Flyktninger som ikke mottar introduksjonsstønad, kan ha rett til flyktningstipend. 
Dersom opplæringen godkjennes som arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, kan man ha rett på ytelse fra NAV under gjennomføringen.

HØYERE UTDANNING 
OG FAGSKOLE

Utdanning på nivået over videregående opplæring. 
Personer under høyere utdanning og i 
fagskoleutdanning kan ha rett til lån og/eller 
stipend fra Lånekassen. NAV kan også gi støtte til 
fagskole, og i noen tilfeller høyere utdanning.

Introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at nyankomne innvandrere 
får gode norskferdigheter, kunnskaper om det norske samfunnet, 
formelle kvalifikasjoner, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet og bli 
økonomisk selvstendige. Deltakelsen, omfanget og innholdet, samt 
stønaden, er styrt av introduksjonsloven eller integreringsloven. Les 
mer på fagressurs for introduksjonsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
KVP er et arbeidsrettet program for personer mellom 18 og 67 år 
som har nedsatt arbeids- og inntektsevne og behov for tett 
oppfølging for å komme i arbeid. Rett til deltakelse avklares med 
det lokale NAV-kontoret. Les mer om programmet her. 
Deltakerne mottar stønad i programperioden.

Jobbsjansen
Jobbsjansen er en tilskuddsordning for kommunene og et arbeids- 
og utdanningsrettet program etter modell av 
introduksjonsprogrammet. Jobbsjansen skal bidra til at 
innvandrerkvinner får varig tilknytning til arbeidslivet og blir 
økonomisk selvhjulpne. Målgruppen er innvandrerkvinner i alderen 
18-55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som ikke
er omfattet av andre ordninger. Deltakerne mottar stønad i
programperioden.

Mentor/Trainee
Mentortilskudd fra NAV kan brukes 

for å frikjøpe en kollega eller en medstudent 

(en mentor). NAV kan også gi tilskudd til 

mentor hvis det er nødvendig for å få eller 

beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet. 

Fylkeskommunene gir også tilskudd til mentor- 
og traineeordninger til kommuner, og til 

virksomheter og organisasjoner i offentlig, 

privat og frivillig sektor. Kontakt den 

aktuelle fylkeskommunen 

for informasjon.

Korte arbeids-/
yrkesrettede kurs 

Kursene kan ha ulike formål, 
målgrupper og innretning. De 

faglige anbefalingene for 
korte bransjekurs innenfor 

introduksjonsprogrammet kan 
være relevante også for andre 

typer kurs. 

Supported 
employment (SE) 

SE er en felles betegnelse for en 
rekke tilnærminger til 

arbeidsinkludering, som innebærer 
svært individuelt tilpasset oppfølging 

av en jobbspesialist for å skaffe og 
beholde arbeid. IMDi har utarbeidet et 

veiledningshefte om SE-metodikk 
rettet mot innvandrere. 

Opplæring i å starte 
egen bedrift

Å starte egen bedrift kan 
være en vei inn i arbeid for 

noen. Anbefalingene for 
opplæring i entreprenørskap i 

introduksjonsprogrammet 
kan være relevante også for 

andre. 

Oppfølgingstjenester 
- NAV

NAV har oppfølgingstjenester i egen regi, 

blant annet i form av bistand fra 

jobbspesialister. som jobber etter metodene 

Supported Employment (SE) eller Individual 

Placement and Support (IPS)  

Tiltaket Oppfølging er for personer som har 

behov for omfattende bistand 

for å få skaffe eller beholde 

en jobb.

Inkluderings-
tilskudd -NAV
Et tilskudd som 

arbeidsgivere kan søke om for å 
kompensere for kostnader 

knyttet til personer som trenger 
tilrettelegging av arbeids- 

eller tiltaksplassen. 

Bruk av tolk
Tolk bør brukes ved 
behov, både under 

kartlegging, veiledning og 
underveis i 

kvalifiseringsløpet. 

Nøkkelspørsmål
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Som et utgangspunkt for å planlegge et kvalifiseringsløp bør personens kompetanse, tidligere erfaringer, interesser 
og ønsker kartlegges. Kartlegging kan gjøres på mange måter og i flere situasjoner, og i noen tilfeller følges 
fastsatte rutiner for dette. Det kan for personen også være nyttig å delta i en karriereveiledningssamtale for å bli 
bedre kjent med sine muligheter og bli tryggere på sine valg. Individuelt tilpassede kvalifiseringsløp er viktig for å 
skape en varig tilknytning til arbeidslivet. Alle fylker har offentlige karrieresentre som kan tilby karriereveiledning. 

For deltakere i introduksjonsprogram etter integreringsloven skal både kompetansekartlegging og 
karriereveiledning gjennomføres i tråd med bestemmelser i regelverket.
For kartlegging og karriereveiledning finnes det ellers en rekke verktøy man kan inspireres av; Jobbkompasset, 
veilederforum, utdanning.no, vilbli.no.

KONTRAKT

Godkjenne 
tidligere kompetanse 

eller utenlandsk høyere 
utdanning?

Lær mer om realkompetansevurdering,  
godkjenningsordninger, og lovregulerte 
yrker. Praksiskandidatordningen er en 

dokumentasjonsordning på 
videregående opplæringsnivå for 
personer som kan dokumentere 

lang og allsidig yrkespraksis. 

https://karriereveiledning.no
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/karrieresentre
https://introduksjonsprogrammet.imdi.no/temaer/kompetansekartlegging-og-karriereveiledning/
https://utdanning.no/jobbkompasset/
https://veilederforum.no
https://www.imdi.no/tolk/
https://www.kompetansenorge.no/realkompetanse/
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/autorisasjonlovregulerte-yrker/
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-og-tren/#test-deg-selv__section--Computing
https://www.kompetansenorge.no/test-deg-og-tren/#test-deg-selv__section--Computing
https://www.imdi.no/tilskudd
https://www.kompetansenorge.no/soke-om-tilskudd/
https://www.imdi.no/lar-fra-andre/
https://introduksjonsprogrammet.imdi.no
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/kvalifiseringsprogrammet
https://www.imdi.no/kvalifisering/regelverk/norsk-og-samfunnskunnskap/
https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-prover-og-opplaring-for-a-fa-permanent-oppholdstillatelse/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/norskkrav-i-arbeidslivet/#ob=12717
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