
Ny karriere i Norge –
Smarte grep

Karrieresenteret som regional aktør til beste for den enkelte og 
for de seks kommunene på ytre Helgeland



Karriereveiledning

YRKES OG UTDANNINGS-
INFORMASJON

- og mulighetene disse gir 

Kjenne arbeidslivets krav og 
behov

VALGKOMPETANSE

Ta selvstendige valg

Oppleve konsekvens av 
handling

SELVFORSTÅELSE

Bli kjent med sterke og 
svake sider, - interesser, 
verdier, evner og 
ferdigheter 

Bli kjent gjennom 
praktisk utprøving – yrker

Bli kjent gjennom tester 
og individuell 
karrieresamtale



Dere skal få høre om

• To suksesshistorier
• Lure grep i Herøy og Leirfjord
• Samarbeid med og uten samarbeidsavtale 
• Regionalt samarbeid 
• Karriereveiledning for framtida





Bestått meget godt!



Samarbeid

• Ali og Daniel – motiverte veisøkere med gode 
forutsetninger

• Internt i NAV (flyktn.tj. en del av NAV)
• NAV – bedrift - Karrieresenter
• Alstahaug voksenopplæring
• Tverrfaglig opplæringskontor



Leirfjord – et godt eksempel

Leirfjord sykehjem denne høsten:  
3 med flyktningbakgrunn - fagbrev som helsefagarbeider
1 lærling og 2 i arbeidspraksis i pleie, renhold og som  aktivitør 
på arbeidsstua

NAV Leirfjord skryter av sitt sykehjem!
Suksesskriterier ifølge dem selv:

- Uhøytidelig i kontakten
- Ærlig overfor arbeidsgiver
- Internt godt samarbeid
- Tilgjengelig, telefonnummer gis ut…



Tilgjengelig tjeneste!
Fast kontordag på Møtestedet på Herøy



Samarbeid i - og med kommunene

• Avtale med Dønna
• Rollefordeling
• Hvem henviser?
• Trekantsamtaler
• En rød tråd…
• Samarbeidsmøter – 2 pr år
• Evaluering av avtalen!

En stor forskjell å samarbeide med 
kommuner som har forankret avtalen 
i kommuneledelsen!



Suksesskriterier systemnivå

• Engasjerte ansatte

• Forankring i ledelse

• Skriftlige avtaler med evaluering

• Være åpen for andre måter å jobbe på



Samarbeid over kommunegrensene

Forprosjekt startet i år:
Økt kultur- og språkforståelse i regionen gjennom deltakelse i lag 
og foreninger i

Herøy – Alstahaug - Leirfjord – Dønna

Frivilligsentralene
Flyktningkonsulentene
NAV
Videregående skole
Karrieresenteret 
Representanter fra ulike innvandrergrupper
Representant fra Røde Kors og andre ressurspersoner



www.yrkesrollemodellen.no



Karriereveiledning for 
integrering 

- Nyankomne innvandrere må få tilstrekkelig tilgang 
til karriereveiledning i introduksjonsordningen.

- Karrierelæring blir del av opplæringen i norsk- og 
samfunnskunnskap

- Personer med stor sannsynlighet for å få opphold 
bør allerede i mottak få tilgang til karriereveiledning.

- Kommunen (som ansvarlig for 
introduksjonsordningene) bør delta i fylkesvise 
partnerskap for karriereveiledning og benytte 
karrieresenterets ressurser. 

Utdrag av utvalgets anbefalinger


