
Intropluss.

En tilretteleggingsmodell 

for 

introduksjonsprogrammet

Sandnes kommune. 

Hele kommunen bosetter. 

Modellen er beregnet for kommuner som implementerer 

introduksjonsprogrammet.

I tråd med gjeldende lovverk skal kommunene tilby 

tilrettelagt introduksjonsprogram.  

De foreslåtte tiltakene iverksettes uavhengig av om 

deltaker følger Lov om introduksjonsordning eller 

Integreringsloven.

• Hele kommunen bosetter!

• Kartleggingsinformasjon og helseopplysninger studeres nøye før 
kommunen aksepterer tildeling.

• Flyktningenheten foretar overordnede koordineringsoppgaver 
for å forberede bosettingen og informerer relevante enheter i 
kommunen før ankomst (helsetjenester, skole og oppvekst, 
Nav, boligtjeneste, o.l.)

• Flyktningenheten samarbeider tett med ulike tjenesteområder i 
kommunen. 

• Sammen bidrar hele kommunen til integreringsprosessen og til 
at deltakere i introduksjonsprogrammet når sine målsetninger.



Økt måloppnåelse gjennom 
tilrettelagt program

Et tilrettelagt program skal bidra til at den 
enkelte deltaker kan klare måloppnåelse i 
tråd med egne forutsetninger og med den 

støtten som er nødvendig. 

Med målrettet og eventuelt tidsavgrenset 
bruk av deltidsprogram kan deltakere med 

omfattende helseutfordringer og stor 
fraværsproblematikk likevel gjennomføre 
introduksjonsprogrammet og oppnå sitt 

sluttmål. 

Tett oppfølging

Fokuset er tett, tilrettelagt og helhetlig 

oppfølging og høy grad av tilgjengelighet.

Målet er å skape trygghet og livsmestring.

Tverrfaglig og helhetlig 
oppfølging fra første 

bosettingsdag

Flyktningenheten har satt 
sammen et 

Inkluderingsteam 
som følger opp flyktninger og 

familier med sammensatte 
helseutfordringer. 

Teamet består av 
programrådgivere og 

integreringsveiledere, samt 
psykiatrisk sykepleier, 

aktivitetsveileder, 
frivillighetskoordinator og 

saksbehandlere for 
ekstratilskudd. 

Målet er tidlig kartlegging og 

tverrfaglig oppfølging 
for tidlig å kunne definere 

behov for tilrettelegging 
i introduksjonsprogrammet. 

Tilgjengelighet

Rommet Intro+ er åpent hele dagen, med 

prioritert tilstedeværelse av personell før 

skoletid og i friminuttene.

Samtaler, veiledning og oppfølging etter 

behov som øker livsmestring.

Tilrettelagt yrkesnorsk på 

skolen som forberedelse til 

arbeid

Tilrettelagt praksisplass

Én til én oppfølging med 

lærer på skolen 

Tilrettelagt undervisning 

utenfor klasserom 

Ekstralærer i klassen 

Digital hjemmeundervisning 

(både grunnskole og norsk)

Egenstudie

Hjemmeundervisning (både 

grunnskole og norsk)

Eksempler på tilrettelagt opplæring



Fokus på ressurser

Det er viktig å identifisere deltakers ressurser, tross 
utfordringer knyttet til helse.

Tilrettelegging skal øke livsmestring gjennom 
felleskap, tilhørighet og medbestemmelse.

Fokus på vennskap

Samarbeid med frivillige 

organisasjoner: Språkvenn, turvenn

og lignende.

Leksehjelp og norsktrening i grupper 

med frivillige, ansatte i 

Flyktningenheten og lærere.

Én til én oppfølging/leksehjelp med 

frivillige.

Fokus på trygghet

Ungdomsgruppe og 

foreldre/familiegruppe med mål om 

å bygge vennskap, få

opplevelser om fellesskap, 

og få økt innblikk og deltakelse i 
det norske samfunnet. 


