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1.0 Innledning 
Dette er første plan for bosetting og integrering av flyktninger i Aremark kommune.  

Denne planen tar for seg grunnlag for bosettings- og integreringsarbeid, Aremark kommunens 
visjon og lovverk- introduksjonsloven. 

 

2.0 Grunnlag for arbeidet 
Aremark kommunes motto i flyktningarbeidet er «Selvstendighet». Målet er at flyktninger 
skal få hjelp til å bli selvstendige og i stand til å klare seg uten støtteordninger fra det 
offentlige apparatet. 

Bakgrunn for planen er kommunens ønske om å bistå i integreringsarbeidet av nyankomne 
flyktninger. Vårt ønske er å være med på å gi nyankomne flyktninger en ny start i trygge og 
fredelige omgivelser.   

Slik det framgår av FNs definisjon (fra 1951) på flyktning er «flyktning en person som har 
flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, 
nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke 
er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse.»  

Det faktum at flyktninger har klart å flykte og komme seg til flyktningleir eller til Norge 
forteller mye om vedkommende sitt sterke pågangsmot og evne til å klare seg. 

Med utgangspunkt i dette ønsker Aremark kommune å hjelpe/bistå nyankomne flyktninger til 
å klare seg selv og finne sin plass i det norske samfunnet. Dersom nye innbyggere i Aremark 
kommune får nødvendig veiledning og «opplæring» er det stor sannsynlighet for at de blir 
rustet til å takle livet i eksil og være selvforsørget.  

Integreringsarbeidet i kommunen skal være basert på empowerment, brukermedvirkning og 
tro på at alle har ressurser. Dersom man velger å gjøre oppgaver for en, lærer man ikke 
vedkommende til å klare seg selv, men tvert imot, skaper man et avhengighetsforhold som 
hverken fører til god integrering eller bidrar til mestring. Ved å være støttespiller og sidemann 
økes sjanser for at resultatene av integreringsarbeidet blir positive.  Personer som blir bosatt i 
Aremark skal oppleve trygghet- de skal vite at de kan søke om hjelp dersom de har behov for 
det men de skal ha ansvar for eget liv. 

Per dagsdato eksisterer det ikke flyktningetjeneste i Aremark kommune, og det er ikke 
registrerte flyktninger i kommunen. Kommunen planlegger å bosette 2-4 barnefamilier i 2015. 
Det skal derfor vurderes behov for ansettelse av en flyktningekoordinator.  

Kommunen skal sørge for at koordinator har kompetanse nok og at flyktningene får 
kjennskap/informasjon som er nødvendig for at de skal kunne utvikle seg på egne premisser 
og «passe inn» i det lokale (og stor-) samfunnet. Dette vil blant annet innebære informasjon 
om rettigheter og plikter i forhold til gjeldende lovverk- introduksjonsprogram (utarbeidelse 
av IP), praktiske oppgaver (bolig, bankkonto, betaling av regninger, fastlegeordningen, 
barnehage, skole, SFO, psykiatritjeneste i kommunen, NAV, barneverntjenesten o.l).  

Koordinator vil ha hovedansvar for å løfte flyktningetema (kvalifisering og integrering) i det 
allerede eksisterende tverrfaglige team i Aremark kommune. Flyktningekoordinator har også 
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ansvaret for kontakt med IMDi for avklaring av nye bosettingssaker og samarbeid rundt 
integreringsspørsmål. 

3.0 Lovgrunnlag 
Arbeidet rundt kvalifisering av flyktninger er hjemlet i Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere. 

Lovens formål er «å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.»  

Med bakgrunn i loven har flyktninger rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet 

§ 2 «Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending 
mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått 

a) asyl, jf. utlendingsloven § 28, 

b) oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven § 
35 tredje ledd 

c) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av søknad 
om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven § 34, eller 1 

d) oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c, jf. 
utlendingsloven kapittel 6. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et vilkår at 
personer som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem 
år før det søkes om familiegjenforening. 

e) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, § 53 annet 
ledd eller § 53 tredje ledd. For personer som nevnt i første punktum gjelder retten og 
plikten til å delta i introduksjonsprogram i to år fra det tidspunkt det er gitt 
oppholdstillatelse på grunnlagene som er nevnt. 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er 
bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og 
kommunen. Kravet om særskilt avtale gjelder likevel ikke for personer som nevnt i § 2 første 
ledd bokstav d eller e. 

Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når 
vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes. 

Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS-avtalen), omfattes ikke av paragrafen her.» 

 

Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller 
etter at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge introduksjonsprogram. Programmet skal 
være helårlig og på full tid, dvs 37, 5 timer i uka. 

Programmet skal minst inneholde 

a) norskopplæring, 

b) samfunnskunnskap, 
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c) tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. 

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis. 

 

I følge introduksjonsloven gjelder «rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i til sammen 600 timer for utlending mellom 16 og 55 år som har fått 

a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent 
oppholdstillatelse, eller 

b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34. 

Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i bokstav a eller b har 
rett, men ikke plikt, til å delta i opplæring som nevnt i første ledd.» 

 

Programmet kan være inntil to år med mulighet for forlengelse i spesielle tilfeller. Det skal 
utarbeides individuell plan tilpasset den enkelte deltakere i programmet.  

Så lenge man deltar i programmet har man rett på introduksjonsstønad som er tilsvarende 2G 
for deltakere over 25 år, og 2/3 for deltakere under 25 år. Det skal trekkes i ytelsen ved 
udokumentert fravær. Det er mulig å ha inntekt i tillegg til introduksjonsstøtten uten trekk i 
ytelsen. 

Det er egne regler for samordning med eventuelt andre ytelser fra NAV. 

 

 4.0 Bolig 

Per dagsdato er det en ledig leilighet i Aremark kommune som kan brukes som midlertidig 
bosted til nyankomne innbyggere. Det skal også vurderes behov for bygging og kjøp av 
boliger for flyktningfamilier. Det skal i det tilfellet søkes om midler fra Husbanken. Det er 
også mulig å tilby startlån ved bosetting. 

 

Ved etablering av bolig til flyktninger som blir bosatt i Aremark kommune følges Lov om 
sosiale tjenester i NAV, og dens forskrifter og lokal tilpasning når det gjelder ytelser og nivå. 
Dersom forsørgelsesbyrden er så stor at det trenges tilleggsytelser, skjer det også etter denne 
loven. 

 

 

 

 

 

 

5.0 Oppfølgingsarbeid  
 

«Oppfølgingen skal være individuelt tilpasset» .  
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NAV 

NAV har ansvar for søknad om bostøtte, barnetrygd og lignende for deltakerne på lik linje 
med andre innbyggere. Koordinator formidler kontakt og gjør en vurdering av økonomien ved 
bosetting av familier. Dersom det skulle vise seg at introduksjonsstønaden ikke dekker den 
enkelte families utgifter, kan det være aktuelt med sosialstønad. Ved behov formidles kontakt 
til NAV og søknad om evt. sosialstønad vurderes på vanlig måte etter Lov om sosiale 
tjenester i NAV. 

 

 

HELSE- somatisk og psykisk helse  

Koordinator har ansvar for å undersøke og samle informasjon fra asylmottaket angående 
helse/sykdom, og å formidle kontakt med kommunehelsetjenesten  i Aremark kommune. 

Avhengig av alder på migrasjonstidspunktet har de fleste flyktningene vært utsatt for en rekke 
tap; tap av morsmål, sosial identitet, utdanning, arbeid, sosialt nettverk, emosjonelt støtte. I 
tillegg til dette har mange av flyktninger vært utsatt for tortur, menneskehandel, seksuelle 
overgrep og uten mat og drikke. Det er dokumentert at mange i denne gruppen får psykisk 
«reaksjon» og har behov for hjelp.  

Psykiatritjenesten i kommunen har ansvar for å yte nødvendig hjelp og følge opp flyktningene 
på lik linje som innbyggere ellers dersom de, på grunn av psykiske plager/lidelse, har behov 
for hjelp.  

Det er kommunelegen som vurderer behov for oppfølging av psykiatritjenesten i kommunen.  

Koordinator har i samarbeid med kommunelegen ansvar for å hjelpe flyktningene til å få 
tildelt en fastlege, samt å informere om helsesøsterordningen og oppfølgingen.  

Kommunehelsetjeneste skal tilby førstegangs helseundersøkelse inkl vaksinasjon til 
nyankomne til landet som overføringsflyktninger og familiegjenforente. 
(http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestetilbudet-til-asylsokere-
flyktninger-og-familiegjenforente/Sider/default.aspx) 

 

SKOLE/ SFO/ BARNEHAGE  

Skole, SFO og barnehage er blant de viktigste arenaene for sosialisering og integrering av 
barn. 

Ved å gå på skole/sfo og i barnehage vil flyktningbarn få mulighet til være sammen med sine 
jevnaldrende og lære norsk, som er det viktigste verktøy for inkludering.  

Det er viktig å sikre plass i barnehage og sfo for flyktningbarn, da dette har direkte påvirkning 
på foreldrenes, spesielt mødres, muligheter for integrering. 
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Å få flyktningbarn i barnehage/sfo og skole er både givende og krevende. Barnehage/SFO og 
skole stilles krav når det gjelder kunnskap og evne til å ivareta disse barnas behov. 

Koordinator har ansvar for å informere Aremark skole og barnehage om ankomst av nye barn 
og behovet for tilrettelegging. 

Kort tid etter at familien har blitt bosatt blir familien innkalt på informasjonsmøte ved 
Aremark skole. Under dette møtet skal familien få informasjon om skolen, lovverket, 
skoleordningen i Norge, sfo, samarbeid med lærere o.l. 

Aremark skole har utarbeidet egen plan for arbeid med flerspråklige elever. Denne planen 
skal være gjeldende for arbeid med nyankomne flyktningbarn.  Se vedlegg 1. 

På lik linje som skole/sfo vil barnehage få informasjon om bosetting behov for barnehageplass 
for nyankomne flyktningbarn i barnehagealder. 

Kort tid etter at familien har blitt bosatt blir familien innkalt på informasjonsmøte ved 
Aremark barnehage. Under dette møtet skal familien få informasjon om barnehagen, 
lovverket (rettigheter og plikter), samarbeid med barnehagelærere/assistenter, pedagogiske 
aktiviteter o.l  

Barnehagen følger vanlige rutiner for oppmelding av barn som en mener har behov for 
særlige tiltak. 

 

NORSK OG SAMFUNNSOPPLÆRING FOR VOKSNE 

Aremark kommune skal kjøpe denne tjenesten av Halden kommune. Koordinator formidler 
kontakt. De reglene som Halden kommune har utarbeidet for deltakere i 
introduksjonsprogrammet vil være gjeldene for flyktningene bosatt i Aremark. Aremark 
kommune vil ha ansvar for å fatte vedtak i hht Lov om introduksjonsordningen samt sikre 
registrering i NIR. 

 

TOLK 

Å forstå hverandre er grunnleggende for et godt samarbeid. 

For å sikre at den informasjon som gis blir forstått riktig vil det være behov for tolketjenester, 
spesielt i perioden før familien har begynt på språkopplæring/skole/barnehage. 

Ved å benytte tolketjenester ivaretas det brukermedvirkning og flyktningene vil få mulighet til 
å uttrykke sin mening og bli hørt.  

Koordinator har ansvar for å skaffe tolketjenester ved møte med familien. 

Aremark kvalitetsikrer tolker gjennom http://www.tolkeportalen.no/. 
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AKTIVITETER I AREMARK KOMMUNE 

Ved å være med på de aktivitetene som finnes i kommunen økes sjanser for at nye innbyggere 
får kontakt med lokalbefolkningen; danne nye sosiale nettverk/vennskap, dele 
erfaringer/kunnskap.  

Koordinator har (i samarbeid med frivilligsentral) ansvar for å «hjelpe» flyktningene» til å 
være med på de aktivitetene som allerede finnes og evt lage nye. 

Så lang det lar seg gjøre skal det ved utarbeidelsen av nye aktiviteter tas hensyn til den 
enkeltes interesser og bakgrunn. 

 

ARBEIDSPRAKSIS 

For å sikre en god integrering (i det lokale samfunnet) og overgang til arbeid, skal det så langt 
det lar seg gjøre, benyttes praksisplasser i Aremark kommune.   

Koordinator har ansvar for å undersøke mulighetene for språkpraksis i kommunen/både 
offentlige og private bedrifter. 

Ved å være i arbeidspraksis vil en lære om arbeidslivet i Norge, samtidig som en vil styrke 
mulighetene til å komme seg ut i ordinært arbeid og være uavhengig av støtte fra NAV. 

Ved valg av praksissteder skal koordinator (så langt det lar seg gjøre) ta utgangspunkt i 
flyktningens utdanningsbakgrunn og jobbønsker.  

Språk- og arbeidspraksis benyttes som ledd i den enkeltes introduksjonsprogram. 

 

 

BUSSFORBINDELSER  

Det er dårlige bussforbindelser i Aremark kommune. For å forhindre flytting ut av kommunen 
grunnet dette, skal koordinator være behjelpelig ved transportbehov (dersom det ikke går 
bussen). 

Det skal vurderes mulighetene for å få dekket førerkort, dersom det vil være med på å styrke 
ens sjanser til å komme seg ut i arbeid/utdanning og/eller er nødvendig grunnet barnas behov. 
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Vedlegg 1: Aremark skole, Arbeid med flerspråklige elever 

AREMARK KOMMUNE 

 

AREMARK SKOLE 

 

 

ARBEID MED FLERSPRÅKLIGE ELEVER 

 

Jfr 

Opplæringsloven § 2‐8 

Rett til særskilt språkopplæring 

Alle elever som ikke kan norsk eller som har svake norskspråklige ferdigheter, skal ha et 

tilrettelagt tilbud i norskopplæringen. Dette blir ivaretatt av Opplæringsloven § 2‐8. 

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, 

morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Minoritetsspråklige elever har ifølge 

opplæringsloven om nødvendig rett til morsmålsopplæring og/‐eller tospråklig fagopplæring 

i språkopplæringen. Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av 

undervisningspersonale på egen skole, skal kommunen så langt det er mulig legge til rette 

for annen opplæring tilpasset forutsetningene til elevene (opplæringsloven §§ 2‐8 og 3‐12). 

Opplæringsloven § 2‐8: 

« Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa 

i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg 

fagopplæring eller begge delar. 

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.  

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna 

opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. 
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Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om 

særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for 

elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om 

elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. 

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, 

klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse 

eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik 

opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til 

beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan 

berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik 

frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å 

vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller 

føresette.» 

 

Målet med tilretteleggingen av undervisningen for minoritetsspråklige elever er at elevene 
raskest mulig lærer seg norsk, slik at de kan følge ordinær undervisning ved Aremark skole. 
Målet om at elevene raskest mulig skal lære seg norsk, skal nås gjennom en systematisk 
opplæring som er forankret i Utdanningsdirektoratets læreplan og kartleggingsmateriell for 
grunnleggende norsk. Til disse læreplanene er det utarbeidet veiledninger og 
kartleggingsmateriell. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en 
overgangsplan for minoritetsspråklige elever som får sin begynneropplæring i norsk når de 
begynner på skole i Norge. Elevene følger planen inntil de har ferdigheter gode nok til å 
følge opplæringsplanen etter læreplan i norsk.  
 
Rett til spesialundervisning 
 
Minoritetsspråklige elever kan også ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5‐
1, men dette krever sakkyndig vurdering. Spesialundervisning kan komme som tillegg, eller 
si stedet for særskilt språkopplæring/tospråklig fagopplæring. Minoritetsspråklige elever 
som henvises PPT skal være grundig kartlagt med tanke på språkkunnskaper i forkant av en 
henvisning. Kartleggingsmateriale i GNO skal sendes med som et vedlegg til henvisningen. 
 

 
SAKSGANG I ARBEID MED FLERSPRÅKLIGE ELEVER VED AREMARK SKOLE 
 
År 1: 
 

 Flerspråklig elev begynner på skolen ved ordinær oppstart eller ved tilflytting. Skolen 
mener det er behov for kartlegging med tanke på særskilt språkopplæring 

 Kartlegging og vurdering av elevens språkferdigheter. Skjema for vurdering av 
norskferdigheter fylles ut og leveres rektor/ressurslærer 

 Hvis kartleggingen avdekker at eleven har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge 
den vanlige opplæringen, fatter rektor vedtak om at det ikke gis noe tilbud om 
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særskilt språkopplæring. 

 Hvis kartleggingen avdekker at eleven ikke har tilstrekkelige språkferdigheter til å 
følge den vanlige opplæringen, fatter rektor vedtak om særskilt språkopplæring. 
Enkeltvedtaket innebærer særskilt norskopplæring etter læreplan i grunnleggende 
norsk for språklige minoriteter. Enkeltvedtaket inneholder eventuelt også tospråklig 
fagopplæring. Det presiseres hvilke fag dette gjelder. Enkeltvedtaket inneholder 
eventuelt også morsmålsopplæring. 
 
Før 15. april foretas ny kartlegging, vurdering og enkeltvedtak. 
 

 

 
ÅR 2: 
 

 Alternativer etter ny kartlegging: 
‐‐‐ Kartleggingen avdekker at eleven ikke lenger har behov for særskilt 
språkopplæring. Det fattes enkeltvedtak om opphør av tiltaket. 
 
‐‐‐ Kartleggingen avdekker at eleven har et endret behov for særskilt språkopplæring. 
Det fattes enkeltvedtak om endring. 
 
‐‐‐ Kartleggingen avdekker at gjeldende vedtak skal videreføres. 
 
 
 

Kilder: 

Udi.no   Flerkulturell forståelse i praksis  flyktninghjelpen.no 

Imdi.no  Larvik kommune/ Flesberg kommune fn 

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid( Skytte) SSB 

 

 
 

 


