Lokalt næringsliv som
opplæringsarena

Med fokus på arbeids- og språkpraksis
for flyktninger i Finnøy.

Vær med å bidra til at flyktninger kommer i arbeid
For at innvandrere skal integreres i det norske samfunn er det viktig
med deltakelse i arbeidslivet. Flyktninger trenger erfaring fra norsk
arbeidsliv for å integreres i det norske samfunnet. Språk og
arbeidspraksis kan være det første steg inn i arbeidslivet.

Finnøy kommune har per dags dato 28 nye innbyggere som deltar i
introduksjonsprogram der de lærer norsk, samfunnskunnskap og norsk
arbeidsliv. Målet med introduksjonsprogrammet er å styrke
flyktningenes mulighet for deltakelse i yrke og samfunnslivet, samt
gjøre dem økonomisk selvstendige. Språk og arbeidspraksis er en viktig
del av opplæringen siden de får praktisere norsk, bli kjent med norsk
arbeidsliv og bygge nettverk. Derfor er det nå behov for flere bedrifter
som er villige til å ha flyktninger i praksis.

Ved å ta imot en flyktning i en avgrenset periode er bedriften med på å
ta samfunnsansvar samtidig som deltakeren blir en ekstra resurs for
bedriften. Deltakeren får sin stønad gjennom introduksjonsprogrammet
og bedriften får gratis arbeidskraft. Dermed finnes det mulighet til å
rekruttere nye arbeidstakere som bedriften selv har anledning å lære
opp uten økonomiske utgifter.

«Kjekt å hjelpe og kjekt å få hjelp. På en liten plass må alle bidra»
Njål Svela Daglig leder Kiwi Finnøy

Hva kan de?
Flyktningene får norskopplæring med samfunnskunnskap og er i ferd
med å lære norsk. De har også fått og får innføring i arbeidslivets
plikter og rettigheter. Det er viktig at alle som møter flyktningene kan
væra med å integrere de, med tanke på at de skal kunne lære seg
norsk, bli kjent med vår kultur, vårt samfunn, samt delta i arbeidsliv og
organisasjonsliv.
Blant flyktningene i Finnøy finns det blant annet, sveiser, mekaniker,
jordbrukere, lærere, frisør, skredder med flere. Ellers har flyktningene
forskjellig kompetanse og arbeidserfaring alt fra ufaglærte med mindre
erfaring til deltakere med høyere utdanning og lang arbeidserfaring.

Hva gjør kommunen?
 Regelmessig oppfølging etter avtale
 Lønne deltaker
 Dekker forsikring og nødvendig utstyr
Hva gjør bedriften?
 Legge til rette for passende oppgaver for deltakere
 Nødvendig opplæring
 Signere lister på oppmøte og fravær
Er du interessert å ta imot en flyktning i praksis – ta kontakt
med:
Flyktningtenesten Finnøy kommune
Karin Ericsson
Adresse: Judabergvegen 6
4160 Finnøy
Telefon: 51 71 47 45 / 51 71 47 00
E-post: kae@finnoy.kommune.no
Finnøy kommune har inngått et samarbeid med Ryfylke
Næringshage
og Ressursgruppe Finnøy (Næringsforening) i rekruttering av
bedrifter

