
Fauske kommune 



Hvem er vi? 
Enhetsleder/Rektor 

Flyktningkonsulent 

Programrådgivere 

Miljøtjeneste 

Helsesøster 

Voksenpedagogisk senter 

 



Vi holder til i Industriveien 1 



Enhetsleder/Rektor 
 Enhetsleder for Integreringsenheten heter Rita 

Hagerup, og jobber for tiden 50 % som Enhetsleder og 
50% som rektor  ved Fauske Voksenpedagogisk senter. 

 



Flyktningkonsulenten 
 Flyktningkonsulenten heter Ermin Krehic 

 



ARBEIDSOPPGAVER/ANSVARSOMRÅDER FOR 

FLYKTNINGEKONSULENT 

 Koordinerer flyktningetjenestens oppgaver  

 Daglig kontordrift 

 Kontakt med administrativ ledelse 

 Planlegge driften på kort- og lang sikt 

 Oppfølging/rapportering av virksomheten  

 Lager årsmelding 

 Attesterer alle bilag 

 Ukentlige fagmøter samt seminarer 

 Fører korrespondanse med UDI/IMDi 

 Ukentlig kontakt med IMDi ifm. bosettingsproblematikken og 
koordinering av bosetting 

 Tett kontakt med mottakene ifm. bosetting av nye flyktninger 

 Saksbehandling av forskjellige søknader 



 Kontakt for samarbeidende parter 

- NAV 

- Politi 

- Boligkontor 

- Folkeregister 

- Vedlikehold 

- Familiesenter 

- Rus/psykiatri 

- Andre kommunale og offentlige etater 

- Næringsliv/fagorganisasjoner 

- Grunnskolen 

- Frivillige organisasjoner 

- Andre skoler/kursoperatører 

- Asylmottak 

 Arkiv for mottak av flyktninger og etablering 

 Innsending av kravene til integreringstilskudd, barnehagetilskudd, enslige 

mindreårige, eldre tilskudd… 

 Fører regnskap over innbetalinger av tilskudd og sørger at dette blir rett 



 Klargjør alle papirer ved bosetting og ved flyttinger internt i kommunen 

- Husleiekontrakt 

- Søknad om bostøtte 

- El-kontrakt 

- Registrering til Folkeregister 

- Søknad til borettslag 

- Adresseendring i posten 

- Meldinger til NAV, politi, skoler, VO 

 Ved bosetting direkte fra utlandet (kvote flyktninger eller familiegjenforeninger) sørges for at alle 
nødvendige instanser blir varslet og at pålagte prosedyrer blir overholdt 

 Første registrering i flyktningedatabasen 

 Hjembesøk, hjelp ved bosetting etc. etter behov 

 Bistand til flyktninger ifm.: 

- Familiegjenforening 

- Søknader om (fornyelse) av oppholdstillatelse, reisebevis, bosetningstilatelse 

- Kontakt med øvrige kommunale og statlige etater 

- Klager 

 Velkomstsamtaler samt oppfølging og daglig kontakt med flyktninger 

 Beregning av livsopphold 

 Superbruker for NIR register 

 Superbruker for VISMA Flyktning 

 Flyktningkontoret er et lavterskel tilbud og derfor alle ansatte (også flyktningkonsulent) har daglig 
kontakt med brukere uten timebestilling for å hjelpe i mange forskjellige saker 

 Følger prosedyrer til fem års regelen ifm. bosetting i kommunale boliger og sender påminnelser 
og oppsigelser for brukere som bor over fem år i kommunale boliger 

   



Programrådgiverne 
 Programrådgiverne heter Beate Nygård Bringsli og 

Birgit Trondsen. 

 



Oppgavene til Programrådgiverne 
Kartlegging, veiledning og oppfølging  

 
o Vurdering av behov for grunnleggende kvalifisering 

o Oppstartsamtale med informasjon om rettigheter, plikter og informasjon om 

introduksjonsprogrammet 

o Kartlegging av deltakernes bakgrunn og samarbeid med deltakeren om utarbeidelse av 

individuell plan 

o Programsamtaler med deltaker, programrådgiver og kontaktlærer  

o Gi informasjon og veiledning til den enkelte om arbeids-, yrkes- og utdanningsmuligheter  

o Etablering av språkpraksis/arbeidspraksis  

o Oppfølging av deltaker på praksisplass   

o Veiledning i forhold til forståelse av norske arbeidskoder 

o Opplæring i søknadsskriving, sette opp CV og jobbsøk   

o Sørge for oversettelse av vitnemål og attester 

o Informere om og bistå med innsending av dokumentasjon til aktuelle instanser for 

godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering.  

o Bistand ved registrering som arbeidssøker på NAV 

  



Saksbehandling og registrering    

o Journalføring i Visma   

o Registrering av vedtak og tiltak i Visma og NIR   

o Vedtak om introduksjonsprogram, stans av 
introduksjonsprogram, bortfall av egenmelding  

o Behandling av søknad om utvidelse av introduksjonsprogram, 
permisjon, klager   

o Fatte vedtak om økonomisk sosialhjelp etter 
sosialtjenesteloven   

o Beregning av introduksjonsstønad   

o Utstede deltakerbevis  

o Hjelp til søknad om barnehageplass og redusert 
foreldrebetaling for deltakere i introduksjonsprogrammet  
 



Koordineringsrolle 
Programrådgiverens koordinerende rolle dreier seg primært om å samordne 

kontakten med de instanser/aktører som til enhver tid står for kvalifiseringen. 

 

  
 I denne rollen kan sentrale oppgaver være: 

o Samordne tiltak og aktører med utgangspunkt i deltakerens 

individuelle plan.   

o Sikre at ulike tiltak iverksettes i riktig rekkefølge og til riktig tid  

(tiltakskjeding), og sørge for at det ikke oppstår dødtid eller ventetid i kvalifiseringen.   

o Organisere samarbeidsmøter med NAV   

o Oppfølgingssamtaler to ganger i løpet av programtiden med deltaker, programrådgiver og 

NAV   

o Samarbeid med Karrieresenteret, Videregående skole («0. år» som del av 

introduksjonsprogrammet) m.fl.   

 

 Andre oppgaver  

 

o Planlegging og gjennomføring av «introdager» ved lærerfri i høstferie, vinterferie og jul 

(herunder samarbeid med Salten Brann, Sparebank1, NAV, Røde Kors, Frisklivssentralen, og 

andre kommunale og private aktører)    

o Regelmessige fagmøter på flyktningekontoret/ enhetsmøter 

  



Miljøtjenesten 
 Miljøtjenesten består av Odd Fredriksen, Gunn Marit 

Wahre og Camilla Brunstad. 

 



Miljøtjenesten- hva gjør de? 
o Boligbefaring i forkant av ett mottak, eventuelt vedlikehold/oppgradering om nødvendig. 

o Klargjøring av bolig(bestilling av hvitevarer og annet) 

o Brannvern befaring 

o Reparasjoner vedlikehold boliger 

o Vedlikehold utendørs(represjon gressklippere) 

o Intern flytting innad i kommunen 

o Mye tid på opprettelse av kundeforhold (internett og bank) 

o Bestille Min ID 

o De dagligdagse gjøremålene blir gjort fortløpende. 

o Ved behov fra eksterne tjenester er det ikke alltid det går som planlagt pga mangel av ressurs. 
Dette betyr at vi eksempelvis må vente flere uker for montering av en lysbryter. 

o Åpne bankkonto 

o Bestille fastlege 

o Bestille tannlegetimer 

o Bestille skattekort 

o Søke barnehagehage/sfo 

o Gjennomgå rutinebeskrivelser for boligen 

o Besvare spørsmål vedr boligen evt å henvise til annen hjelp 

 



o Andre miljøtjenester som hjemmebesøk(noe vi har lite tid til dessverre) 

o Omvisning av Fauske 

o Generell samlet informasjon i klasserommene eksempelvis hvordan kle seg 
på vinteren her i Nord. 

o Informasjon om alle våre utførte oppgaver .eks: Hva er min Id, hva er en 
bank, hvordan fungerer Norge som velferdsstat etc………. 

o Kjøring til politi Bodø 

o Kjøring sykehus Røntgen og blodprøver(gjelder overførings flyktninger/ 
familiegjenforeningen) 

o Kjøring til fylkesskattekontor.( gjelder overføringsflyktninger/ 
familiegjenforening) 

o Miljøtjenesten er ett lavterskel tilbud, derfor kan alle flyktninger  komme 
når de vil, det betyr at vi må være fleksibel i forhold til omrokering av 
planlagte gjøremål pga krisehåndteringer. 

o Kontakt mot helsevesenet- fastlege, helsesøster, tannlege og sykehus. I 
enkelte tilfeller må en miljøarbeider følge brukeren til time på sykehus. 

o Arrangere og planlegge friluftsaktiviteter i helger og kveld, eks. Fast 
annenhver tirsdag Kvinnegruppe i menighetshuset på ettermiddagstid. 

o Eventuelt andre saker kan komme opp og da må vi være tilgjengelig på 
best mulig måte. 



Helsesøster 
 Helsesøsteren heter Bente Lund Eriksen 

 



Hva gjør helsesøster 
 Helsesøster har som oppgave å drive forebyggende 

og helsefremmende arbeid i befolkningen og er et 

viktig helsetjenestetilbud for asylsøkere, flyktninger 

og familiegjenforente i kommunen. Flyktninger og 

asylsøkere er en utsatt og sårbar gruppe med mange 

risikofaktorer til å få en dårligere fysisk og psykisk 

helse enn resten av befolkningen. 



Litt av det arbeidet som har størst fokus: 

 Helsekartlegging fysisk og psykisk helse, screening og tuberkulosekontroll 

 Koordinere helseundersøkelser og blodprøvetaking 

 Forebygge uhelse, forebygge kjønnslemlestelse og seksuell uhelse 

 Forebygge psykososiale problemer 

 Integreringsarbeid 

 Undervisning, veiledning og informasjonsarbeid 

 Støttesamtaler, oppfølging av mennesker med traumer og psykiske 
problemer 

 Koordinere ansvarsgrupper og individuelle planer 

 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, barnevern, skoler, barnehager, 
PPT, politi, tannleger, fastleger og andre tjenester. 



Fauske Voksenpedagogisk senter 
 Rektor Rita Hagerup 

 Inspektør/lærer Aileen Sogn 

 IKT-ansvarlig/lærer Espen Larsen 

 Lærer Nanny Stemland 

 Lærer Bengt Freibu 

 Lærer Inger Navjord 

 Lærer Anita Sørensen Olsen 

 Lærer Asle Kristensen 



Skolen tilbyr: 
Opplæring i: 

Norsk 

Samfunnskunnskap 

Grunnskole 

 

Opplæringen tilbys flykninger og innvandrere som har 
fått oppholdstillatelse. Opplæringen er i henhold til 
Opplæringsloven og Læreplan. 

 



Norsk  
Norskopplæringen: 

Delt inn i nivåene Alfa, 
Innskoling, A1-A2 og A2-
B1. 

Alfa: De som ikke kan lese 
og skrive fra før 

Innskoling: Helt nye 
deltagere 

A1-A2 nivå 

A2-B1 nivå 

 

Alle gruppene jobber med 
grunnleggende 
norskopplæring. 

Alfa: Alfabetet, lesing og 
skriving 

Innskoling: Inntaksgruppe 
hvor deltagerne kan lese og 
skrive på sitt morsmål. 
Introdusert for 
nybegynneropplæring i 
Norge, lesing og skriving. 

 



A1-A2 nivå: 

Opplæring for «litt» 
viderekommende 
deltagere. 

Grunnleggende norsk 

Lesing og skriving 

Grammatikk 

Muntlig trening spesielt 
knyttet til språkpraksis 

A2-B1 nivå: 

Opplæring for 
viderekommende 
deltagere. 

Lesing og skriving 

Grammatikk 

Muntlig trening 

Fokus på norskprøven, 
jobb eller eventuelt 
Grunnskolen 



Samfunnskunnskap 
50 timer 

Deltagerne får undervisningsmateriellet på sitt eget språk. 

Innhold:  

Innvandrer i Norge 

Demokrati, velferd og verdier 

Helse 

Skole, utdanning og kvalifisering 

Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked 

Barn og familie 

Befolkningsstruktur og naturforhold 



Grunnskolen 
2 år 

Får undervisning i fagene: 

Norsk 

Samfunnsfag 

Matematikk 

Engelsk 

Naturfag 

Pensum i fagene følger ungdomstrinnet 8-10.klasse i 
Norsk Grunnskole. Må ta eksamen på lik linje med andre 
10.klassinger. 

 

 



Deltagerne 
Flyktninger med bosetningskommune Fauske 

Ulike innvandrere: Arbeid, familiegjenforening osv. 

Mindreårige flyktninger på mottak (oppstart i slutten 
av november.) 

 Deltagerne kommer fra : Syria, Sudan, Somalia, Eritrea, 
Thailand, Russland, Serbia, Afghanistan, Iran, Tyrkia 



Framtidige utfordringer 
 Nok ressurser 

Nok personell for å opprettholde kvaliteten på 
tjenestene vi tilbyr. 

Tilholdssted for Enheten 

 


