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Overordnet sammendrag 

Feti's lokale behovsstudie har som mål å gi struktur og grunnlag for det andre transnasjonale møtet. 

Det vil også gi grunnlag for prosjektpartnernes arbeid med å produsere og levere modellene og 

struktur for faglige og yrkesrettet tilbud, og kartleggingsverktøyet (IO2).  

Funnene vil bli samlet i en form som gjør det mulig at både kvalitative og kvantitative data kan lett bli 

assimilert av ikke bare partnerne, men også av lokale utdanningsleverandører og andre 

organisasjoner utenfor prosjektet som kan ønske å bruke informasjonen eller bidra til prosjektets mål 

om å levere nye metoder. 

Instrumentene som ble brukt var identiske i alle landene som deltok, slik at funnene kan bli vurdert 

og verifisert av andre dersom det er behov for det. 

 

Denne rapporten har blitt utarbeidet av SWAPwest og vedtatt av prosjektpartnerne etter samtaler på 

Kick-off møtet og innlevering av maler (se vedlegg I) for å samle inn informasjon. Dette dokumentet 

vil bli revidert etter behov og diskutert på hvert transnasjonale prosjektmøte. Denne rapporten er en 

oversettelse av orginalversjonen som er på engelsk. Rapporten vil også bli oversatt til tyrkisk og 

italiensk.  
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1. Prosjekt beskrivelse 
 

The European Pillar of Social Rights (EPSR) (den europeiske pilar for sosiale rettigheter) sier "Alle har 

rett til høy kvalitets og inkluderende utdanning, opplæring og livslang læring for å opprettholde og 

tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å delta fullt ut i samfunnet og lykkes med å håndtere 

overganger i arbeidsmarkedet." Samtidig med denne forpliktelsen ble anbefalingen "Upskilling 

Pathways: New Opportunities for Adults" ("Veier for kompetanseheving: Nye muligheter for voksne") 

vedtatt i 2016 av Rådet for Den europeiske union (EU), noe som bekrefter at voksne elever bør få 

tilgang til et kontinuerlig, sammenhengende, omfattende initiativ som involverer interessenter som 

er ansvarlige for å gi ferdighetsvurderinger, læringstilbud og valideringsordninger. Videre forutser det 

årlige arbeidsprogrammet for 2019 implementeringen av 'Erasmus+', i tråd med ET2020, som en 

prioritet for etableringen av, og tilgang til, opplærings veier, ved å utvikle innovative tilnærminger 

som gjør det mulig for voksne å få tilgang til læringsveier som passer deres spesifikke behov. 

Til tross for dette avsluttet 63 millioner Europeiske voksne utdanning eller opplæring med 

ungdomskolen som høyest oppnådd kvalifikasjon i 2016. Med blikk på disse dataene fremhever 

"European Agenda for Adult Learning" behovet for at lavt kvalifiserte voksne møter de forskjellige 

sosiale og økonomiske endringene og redusere ustabilitet ved å forbedre deres kompetanse. Videre 

viser OECD Survey of Adult Skills (OECD undersøkelse for voksnes ferdigheter) at lavt kvalifiserte 

voksne har mindre sannsynlighet for å gå til anskaffelse av en jobb eller delta i opplæring, selv om 

dette er nøkkelen til deres sosiale inkludering og samfunnsdeltakelse. Disse faktorene gjør seg særlig 

gjeldende for flyktninger og asylsøkere som kan ha svært lav utdanningserfaring og liten eller ingen 

kompetanse i språket som snakkes i landet de befinner seg i. 

Europeisk forskning på arbeidsinnvandring har vist at innvandrere så langt har vært overrepresentert 

i usikre og lavt betalte stillinger og med begrenset inntektsmobilitet. Mange kan derfor føle seg 

ekskludert fra sine nye samfunn, når behovet for inkludering i samfunnet og arbeidsplassen aldri har 

vært høyere. 

FETI-prosjektet er et initiativ som tar sikte på å tilpasse deltakernes ferdigheter til arbeidsmarkedets 

nåværende behov. Det er mange faktorer som bidrar til sosiale eksklusjon. Noen lider av manglende 

skolegang, mens andre har lite eller ingen arbeidserfaring. Mange har dårlige språkferdigheter, og 

andre viser manglende forståelse for hvordan deres nye land fungerer både sosialt og økonomisk. 

Utfordringer, som sosial integrering, voksenopplæring og innvandring i sin helhet, er altfor store 

utfordringer for at et enkelt prosjekt kan løse alle utfordringer. Siden mange land deler de samme 

utfordringene, besluttet prosjektgruppen at en samordning av metoder i det minste kunne være et 

steg på veien for å bidra til å støtte flyktning- og migrantbefolkningen med å sikre arbeid og 

utdanning eller opplæring som fører til sysselsetting. Dette vil videre kunne komme økonomien i 

partnerlandene til gode. 

For noen kan målet om å oppnå B1-nivå i ankomstlandets språk være riktig, da dette er minimums 

språkkravet for å søke på utdanning innen mange yrker, eksempelvis innen omsorg for barn og innen 

medisin. Å være i aktivitet, enten i utdanning eller i å lære seg nye ferdigheter innen yrkesrettete 

muligheter, er en av hovedmetodene for integrering i deltakerens nye samfunn.  
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Prosjektet sikter på å bidra til denne prosessen ved: 

- Bedre integrering for innvandrere/migranter 

- Støtte sosial inkludering 

- Forbedre kartlegging av eksisterende ferdigheter 

- Tilby karriereveiledning 

- Tilby muligheter for opplæring og vise vei 

- Øke ansettelsesevne ved å utvikle nøkkelkvalifikasjoner 

Prosjektpartnere 

- Prosjekt koordinatorer (P1)- Oslo Voksenopplæring servicesenter 

- P2- Engim Piemonte associazione, Italia 

- P3- Istanbul University, Tyrkia 

- P4- Scottish Wider access Programme West SCIO, Storbritannia 
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2. Mål og begrunnelse for prosjektet 

Målet og bakgrunnen for prosjektet er å oppmuntre til integrering av innvandrere og flyktninger i 

vertslandenes samfunn. Vi mener at den beste måten å oppnå dette på er å utvikle strategier, 

metoder og utdanningsmuligheter som styrker den enkeltes posisjon, fremfor å utvikle en generell 

tilnærming som skal passe for alle. Hver person har ulike egenskaper, ferdigheter og kompetanse 

som kan bli vurdert og videreutviklet for å utvikle nøkkelkompetanser. Vår modell vil støtte 

deltakerne til å starte opp i utdanning eller i å komme i arbeid ved å sikre at de er klar over sine egne 

ferdigheter og kompetanse. Vi vil sørge for at hver deltaker kjenner til hvilken vei som passer best for 

å oppnå deres ønske om å få arbeid eller komme i gang med utdanning. Denne innovative 

tilnærmingen vil bli implementert for å utvikle arbeidsmarked og yrkesfaglige ferdigheter. 

Språkbarrierer, manglende inntekt og kulturelle forskjeller er noen av utfordringene som 

deltakergruppen vår må overvinne for å integrere seg i sine nye samfunn. Å være utenfor arbeidslivet 

setter mange familier i en vanskelig økonomisk situasjon, til tross for statsstøtte der dette er 

tilgjengelig. Det finnes ulike tilbud for å lære både språk og yrkesfaglige ferdigheter, men disse 

tilbudene er i mange tilfeller uavhengige av hverandre. Vi planlegger å lette veien mellom disse og i 

noen tilfeller utvikle nye veier der det er behov for det. 

Vi mener at det kreves en tredelt tilnærming der deltakeren ledes gjennom en rekke 

kartleggingsøvelser, samtaler i gruppe og en individuell karriereveiledningsøkt. Dette vil gjøre 

deltakeren oppmerksom på egne ferdigheter og egenskaper. Ved å bruke denne modellen øker 

mulighetene for deltakerne, og det vil gi en klar vei mot meningsfylt arbeide eller ytterligere 

utdanningsmuligheter. 

I mange tilfeller vil flyktninger og de som har søkt om politisk asyl ha lite formell utdanning og de kan 

ha utfordringer med grunnleggende ferdigheter på sitt eget språk. Dette gjør overgangen til arbeid 

vanskeligere, særlig der etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft er lav.  

Prosjektet vil ta for seg:  

• Integrering av flyktninger  

• Nøkkelkompetanser 

• Interkulturell utdanning og livslang læring 
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3. Lokal behovsstudie, metodikk 

Prosjektet startet med en 90-dagers periode hvor tilbudene i partnerlandene ble vurdert. Der vi fant 

gode modeller og verktøy, var ambisjonen å innlemme disse i prosjektmodellene. Den første 

oppgaven var å lage en lokal behovsstudie for å produsere både kvalitative og kvantitative data. 

Dette gjorde det mulig for oss å etablere en basis for å måle sannsynligheten for at flyktninger når B1 

i språkferdigheter eller går videre til utdanning eller arbeid i løpet av treårsperioden av prosjektet. 

En gruppe på omtrent 20 personer i hvert land vil fungere som målgruppe, og prosjektet vil utvikle 

nye muligheter der disse ikke eksisterer i dag. Den lokale behovsstudien er avgjørende for prosjektets 

struktur. Alle prosjektlandene brukte identiske maler i studien og vil fortsette å bruke identiske 

materialer gjennom hele prosjektet for å sikre konsistens og muligheten for å bekrefte funnene. 

Scottish Wider Access Programme (SWAP) har samlet funnene fra organisasjonene i partnerlandene 

og oppsummert de under. Funnene har blitt presentert for partnerne og vil bli oversatt til tyrkisk og 

italiensk, i tillegg til denne norske oversettelsen. Funnene vil bli publisert på relevante nettsider, i 

sosiale medier og i relevante fora. Istanbul University har gjennomgått sluttproduktet.  

Funnene har også blitt presentert i en tekstbasert brosjyre basert på denne rapporten. 
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4. Funn 

Dataene som partnerne hadde samlet, viste stor variasjon i både antall flyktninger og asylsøkere, og i 

tjenestetilbudene som skal bidra til integrering i samfunnet i de ulike landene. Malen som ble brukt 

finnes i vedlegg I, og partnernes utfylte mal finnes i Vedlegg II. En oppsummering av dataene knyttet 

til målgruppene finnes i vedlegg III. 

I Norge har 765 108 personer innvandrerbakgrunn (14.4%). De utgjør også en stor andel av 

befolkningen i Oslo (33%). Flyktninger utgjør 235 476 av de 690 000 innbyggerne i Oslo. I tillegg kom 

179 323 gjennom familiegjenforening. I 2019 hadde 7,7 % av den totale befolkningen 

flyktningbakgrunn. Av de sosiale ytelsene som er fordelt i Oslo kommune, går 71 % til denne 

befolkningen, noe som tyder på at de ikke er i meningsfylt arbeid som gir tilstrekkelig inntekt til å 

støtte dem og deres familier. 81% av disse har bakgrunn fra enten Afrika- eller Midtøsten. 

I Italia har 5 255 500 innbyggere utenlandsk opprinnelse  (8,7% av befolkningen). I Piemonte er tallet 

427 911 og av dem er det 54 515 fra Marokko og 12 638 fra Nigeria. I Torino er tallet 117 979 med 

omtrent 26 000 fra Marokko og et lite antall fra Egypt. ENGIM jobber med rundt 600 personer årlig, 

hovedsakelig mennesker med afrikansk bakgrunn. 

Tyrkia har en høy andel syriske innvandrere med midlertidig beskyttelsesstatus, og rundt 480 077 av 

dem bor i Istanbul av en total fordrevet befolkning på 3,9 millioner – den høyeste av alle land i 

verden. I Istanbul er denne totalen rundt 3% av befolkningen. Det totale antallet syriske studenter 

som studerer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Tyrkia er 28 000 i skoleåret 2019/20. Av de 3034 

som er registrert ved Istanbul university, har 373 (17 egyptiske og 356 syrere) midlertidig 

beskyttelsesstatus, og det er fra denne gruppen de ca 20 elevene vil bli valgt. 

Ser vi mot Skotland, er innvandrerbefolkningstallene i Glasgow-området lave i forhold - 5500 i en 

byomfattende befolkning på 1,2 millioner. Når oppholdstillatelsen er innvilget, kan flyktninger få 

tilgang til en rekke trygdeytelser, boliger, søke om personnummer og utdannings- og 

opplæringsmuligheter. Statistikk og tall for flyktninger og asylsøkere i Skottland er vanskelig å finne, 

da dette er forbeholdt den britiske regjeringen, men i år 2018/19 kom det inn 32 693 asylsøknader 

og 18 519 flyktninger ble tilbudt beskyttelse i Storbritannia. Inntil oppholdsstatus er avgjort, er kun 

svært begrenset økonomisk hjelp fra staten (£ 5.39 per dag) tilgjengelig. 
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4.1 Muligheter for ansettelse og opplæring 
Norge 

Oslo voksenopplæring servicesenter tilbyr råd og veiledning til målgruppen, det vil si personer med 

innvandrerbakgrunn og flyktninger som har kommet til Norge, midlertidig eller på permanent basis. 

Tilgang til språkkurs for voksne, grunnskole og videregående skole samt spesialundervisning finnes 

for de som trenger det. Rundt halvparten av nykommerne har fullført videregående opplæring. 

Personer fra østafrikanske land har statistisk sett lavest utdanningsnivå fra hjemlandet (5 – 10 % har 

noe form for høyere utdanning). Tall for de som kommer fra Midtøsten med høyere utdanning er i 

området 10-20%. 

I november 2019 ble Oslo VO servicesenter tildelt mandatet til å bli Oslos fylkeskommunale 

karrieresenter, Karriere Oslo. Karriere Oslo tilbyr gratis og upartisk karriereveiledning til alle over 19 

år som bor i Oslo. Veiledningen kan blant annet handle om utdannelse, omskolering, CV og 

jobbsøknad, kartlegging av interesser og ferdigheter, intervjutrening og veiledning knyttet til å få 

godkjent utdannelse fra utlandet. 

Grunnskole er et universelt tilbud for enhver i målgruppen som ennå ikke har bestått ti års 

obligatorisk grunnskolegang. Deltakeren vil motta et juridisk dokument, et vedtak, etter å ha søkt på 

grunnskolen, og dette dokumentet lar dem gå på grunnskole så lenge det er behov. 

Det finnes 13 ulike retninger innenfor videregående skolegang i Norge. Disse retningene kan føre til 

enten studiekompetanse eller yrkeskompeanse. Yrkesferdigheter er et område der NAV og Oslo 

Voksenopplæring kan bidra. Ni av de tretten retningene fører til fagbrev eller svennebrev. Hvis en 

elev har tilegnet seg ferdigheter gjennom arbeid eller utdanning, men ikke kan dokumentere dem, 

kan vedkommende søke om en vurdering av ferdigheter. Dette kalles realkompetansevurdering. 

Gjennom vurderingsprosessen vil personens ferdigheter bli vurdert opp mot målene i den norske 

læreplanen i faget. Realkompetansevurdering innebærer vurdering av teoretisk kunnskap og 

ferdigheter, samt praktisk kunnskap og ferdigheter i et yrkesfag. Realkompetansevurdering kan 

forkorte den voksnes utdanningsperiode, eller kan gjøre at vedkommende får fagbrev eller 

svennebrev. 

Spesialundervisning er tilgjengelig på Nydalen Voksenopplæring. Her tilbyr de blant annet tilpasset 

utdanning for de som tar norskkurs, grunnskole eller til de som er i behov av opplæring i 

grunnleggende ferdigheter. Skolen har også flere logopeder og audiopedagoger i tillegg til 

spesialpedagoger. Skullerud VO tilbyr bistand til dem som har mindre alvorlige former for spesielle 

behov, som de med hørselsutfordringer.  

 

NAV Oslo vest er et samarbeid mellom tre kontorer; Frogner, Vestre Aker og Ullern. NAV forvalter en 

tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, 

sykepenger, pensjoner, barnetrygd og kontantstøtte. Samtidig tilbyr NAV også støtte til 

brukergruppen når det gjelder å levere og tilby ulike typer opplæring. 

FETI-målgruppen vil bli tilbudt, har blitt tilbudt eller mottar introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsprogrammet er et nasjonalt program finansiert av staten og er for innvandrere mellom 

18 og 55 år som trenger å oppnå grunnleggende kvalifikasjoner. Programmet kan vare i inntil to år, 
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og under særlige omstendigheter kan introduksjonsprogrammet gå i inntil tre år. Hver deltaker får en 

saksbehandler og signerer en kontrakt, en individuell- eller integreringsplan, der programmets 

hovedmål er oppgitt. Disse er knyttet til enten arbeid eller utdanning og vil inneholde klausuler om 

aktiv deltakelse i det norske samfunnet.  

NAV kan også tilby en rekke statlig finansierte opplæringsordninger. Blant ordningene finnes 

Språkpraksis, som er utformet for å gjøre brukeren mer kjent med det norske arbeidsmiljøet og for å 

hjelpe med det norske språket i arbeidssituasjoner. Her jobber deltakeren ubetalt, men får 

økonomisk støtte fra NAV. I tillegg til dette kan målgruppen også søke om midlertidig lønnstilskudd, 

hvor NAV betaler deler av personens lønn til arbeidsgiveren i inntil 6 måneder. Dette kan blant annet 

være for de i målgruppen som har en del relevant arbeidserfaring fra sine hjemland, har tilstrekkelige 

norskkunskaper til å delta på den norske arbeidsplassen, men har behov for en lengre periode med 

opplæring.  

Et annet mulig tilbud for de som bor på Oslos vestkant er Yrkesrettet norskopplæring i bedrift (YNO). 

Ullern, Frogner og Vestre Aker har ansatt fire norsklærere som besøker bedrifter og tilbyr spesialisert 

utdanning på norsk språk på arbeidsplassen. Tilbudet kan gis enten direkte til den enkelte eller som 

undervisning i grupper med færre enn ti personer. Innholdet på opplæringen fokuserer rundt en jobb 

eller et yrke, og den norske terminologien som brukes i disse fagene (eksempelvis frisør, bygg osv.) 

Relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsplass er avgjørende. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan 

komme med forslag til hva som skal undervises i og hva som bør fokuseres på. Læreren vil deretter 

designe opplæringen spesielt rundt det behovet og nivået deltakeren for øyeblikket har.  

 

Både NAV og Oslo VO Servicesenter er kvalifisert til å gi karriereveiledning av høy kvalitet, men de 

har tradisjonelt sett fokusert på ulike områder. NAV gir veiledning knyttet til sluttmålet som ofte har 

vært at deltaker får jobb, mens Oslo VO Servicesenter blant annet gir veiledning når det gjelder 

utdanning, statsborgerprøve, kartlegging og påmelding til norskkurs. 

Statistikk knyttet til progresjon for FETI-målgruppen er vanskelig å finne – offisielle tall sier at rundt 

60 % er i arbeid eller utdanning etter 5 år, men siden mange av disse kanskje bare jobber deltid eller 

fortsatt er i grunnskolen, kan dette tallet være litt misvisende. 

 

Italia 

ENGIM i Italia hjelper sine deltakere med jobbsøk og med å skrive CV. De tilbyr også støtte i å 

undersøke yrkesfaglige kurs.  

 

De fleste av personene som bruker senteret har B1-nivå i italiensk og kom til landet som enslige 

midreårige og har gått på skole i Italia, eller har vært i Italia i 10 år eller mer og er klare til å søke 

Italiensk statsborgerskap. De fleste innvandrerne er motvillige til å forplikte seg til tiden det tar for å 

oppnå dette nivået av språkferdigheter fordi de føler at det er viktigere å ha jobbtillatelse og å bli i 

Italia, og for å oppnå dette er ikke språknivået obligatorisk. De som velger å forbedre språket sitt, er 

som oftest de som ønsker å søke høyere utdanning eller de som ønsker arbeid som krever høyere 

språknivå. Ved å delta i kurs gjennom ENGIM kan man få utstedet sertifisering, som kan brukes som 
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yrkeskvalifisering i jobbsøkingsfasen. Yrkesopplæring (VET) gir også praksisplasser i bedrifter. Dette 

finansieres av europeiske fond. 

Det tilbys tjenester for å vurdere ferdigheter og evner på italiensk. Hvis innvandreren har lite 

kunnskaper i italiensk språk, tilbys et gratis kurs. Informasjon og orientering rundt tjenestene i Roma 

og samfunnsansvar og rettighetsøkter tilbys også. Hjelp til å skaffe viktig dokumentasjon og 

overnatting tilbys, og personalet kan også følge klienter til avtaler med andre etater, for eksempel 

politi og kommunale møter. 

 

Kurs i konditori og bakeri og innenfor murverk drives, og disse har vist seg å være svært populære 

hos målgruppen. ENGIM tilbyr også European Skills Passport for Refugees (ESPoR) som ser på 

individets erfaring, utdanningskvalifikasjoner og eventuelle faglige ferdigheter og brukes som et 

verktøy for å få tilgang til arbeidsmarkedet gjennom målrettingsarbeid som samsvarer med 

ferdighetsprofilen. 

Tyrkia 

På Istanbul University kan studenter med midlertidig beskyttelsesstatus som har dokumenter 

studere alle emner unntatt medisin og odontologi. De må bevise gjennom en språkplasseringstest 

eller kunne legge frem et bevis på at språknivået deres er B1 eller høyere før de begynner på kurset. 

Ved slutten av tredje semester må de nå C1-nivå på tyrkisk. Om de ikke når dette språknivået må de 

slutte på universitetet.  

Universitetets språksenter tilbyr plass til omtrent 1000 studenter som søker å lære tyrkisk. Rundt 

400-500 av disse når B1-nivå. Dette inkluderer alle som ønsker å lære tyrkisk som en del av deres 

studie og de som betaler for å lære ved universitetet. De med midlertidig beskyttelsesstatus 

forventes å nå dette nivået i løpet av 16 uker med intensiv opplæring (5 timer, 5 dager per uke). 

Disse elevene vil så gå videre til ordinære studier ved universitetet. 

Andre prosjekter for å hjelpe flyktninger har inkludert WESREF-IU for Syrere som allerede er på B1-

nivå. Opplæringen innenfor dette prosjektet fokuserer på hvordan notere, leseforståelse og tolkning, 

lære om terminologi og ulike ferdigheter innenfor akademiske studier som for eksempel skriving og å 

lage presentasjoner. Rundt 50 studenter fullførte dette studiet i fjor fra ca. 200 søknader. 

Språkkursene er vanligvis 2 dager i uken, og det tar da vanligvis 6-7 måneder å nå B1-nivå. Ikke-

statlige organisasjoner tar vanligvis utgangspunkt i en "public education centers modul" som vanligvis 

dekker 136 timer for A1 og 160 timer for A2. Hos ikke-statlige organisasjoner endres imidlertid disse 

timene til 120 timer for A1 og 140 timer for A2 i minst 2 eller maksimum 3 dager i uken. 

Karrierereveiledning er tilgjengelig gjennom Istanbul University's Career Development Practice and 

Research Centre (ISTANBUL KAGEM). I tillegg til utdanningen som studentene tar gjennom sine 

fakultet, støtter senteret dem med opplæring i blant annet stresshåndtering, teamarbeid, 

følelseshåndtering, selvtillitsutvikling og selvsikkerhets workshop. Det tilbys også støtte knyttet til 

deres akademisk karriere, å skrive CV, intervjuteknikk og å utvikle CV hvert år med påfyll. 

Hovedformålet med ISTANBUL KAGEM er å støtte studenter på områder innenfor blant annet å bli 

kjent med seg selv, identifisere jobbmuligheter samt å planlegge og forbedre de ulike 

karrierealternative sine slik at alternativene passer inn med deres egenskaper og markedsbehovet for 
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at de skal kunne bli konkurransedyktige arbeidssøkere. Senteret informerer om praksisplasser, 

deltidsstillinger og andre muligheter for studenter. Studentene, nyutdannede og medlemmene kan 

få karriereveiledninger fra ansatte på senteret i det å sette et karrieremål og i å finne et yrke, ved å 

fylle ut det elektroniske avtaleskjemaet på nettstedet. 

Andre byråer tilbyr støtte og språkkunnskaper til de med lavere eller ingen kvalifikasjoner. Refugee 

and Asylum Seeker Assistance and Solidarity Association tilbyr støtte til de mest vanskeligstilte. Den 

største grupperingen er syriske flyktninger,  og statistikken viser at rundt 95 % av de 937 studenter 

nådde A1 i sine språkklasser på 20, som også dekker en bred aldersgruppe. 

Turkey Resilience Prosject in Response to the Syria Crisis(TRP) har som mål å gi tyrkisk 

språkopplæring i lesing, lytting, tale og skriving til 52 000 voksne syrere. Også Association for 

Solidarity with Asylum Seekers and Migrants tilbyr tyrkisk språkopplæring. Denne organisasjonen 

bistår med å finne passende arbeid for søkere og forsøker å lette prosessen for arbeidstillatelser. De 

gir også teknisk hjelp til de som ønsker å være selvstendig næringsdrivende. Det gis også noe 

opplæring innenfor felter der det er ledige stillinger. 

Grunnleggende humanitær hjelp gis gjennom den tyrkiske regjeringen og FN-finansiering, og denne 

befolkningen oppfordres til å søke om arbeidstillatelser for å kunne ta arbeid når de har midlertidig 

eller permanent oppholdsstatus. Svært få har gått denne veien med enda færre søker om å bli 

selvstendig næringsdrivende. 

Jobb- og yrkesveiledning er relativt nytt i Tyrkia, og mange av rådgiverne mangler 

veiledningskompetanse knyttet til arbeidsliv. Deres rolle er å få søkerne inn i jobb uten mye 

rådgivning om egnethet eller vurderinger av tidligere ferdigheter. 

Skottland 

I Skottland har det blitt jobbet med å synliggjøre SWAP Access-programmer til flyktning- og 

asylsøkerbefolkninger. SWAP har herunder samarbeidet med Scottish Refugee Council. Potensielle 

studenter vil bli informert om muligheter, bli invitert til å diskutere ulike alternativer og informeres 

om National Academic Recognition Centre (NARIC) og hvordan man søker om vurdering av tidligere 

utdanning og kvalifikasjoner. De kan også måtte ta tester innenfor tallforståelse, matematikk eller 

språk, og de kan bli informert om ESOL-programmene som er tilgjengelige. Noen har kanskje allerede 

gjennomført språkopplæring gjennom andre byråer og kan tilbys ytterligere støtte. Studentene søker 

på det studiet de ønsker og blir valgt ut av skolen. SWAP-programmer fokusererer på enheter kalt 

Kommunikasjon som omfatter muntlig og skriftlig engelsk, og suksess i disse enhetene er avgjørende 

for progresjon til høyere utdanning. For noen fagområder, hovedsakelig helsebaserte yrker regulert 

av NHS, kreves en spesifikk språktest kalt IELTS-nivå for språkferdigheter. Studentene får konkrete 

råd fra rådgivere på skolene som kjenner til SWAP-programmet. Finansieringspolitikken er også 

gunstig, for eksempel trenger ikke flyktningstudenter som vurderer sykepleie, de samme 

oppholdskravene som andre studenter. 

I noen tilfeller var for eksempel syriske flyktninger spesielt valgt ut da flere hadde tidligere 

yrkeserfaring, for eksempel innen medisin – som hadde en viss begrenset individuell suksess. Andre 

prosjekter i Skottland, som fremhever spesifikke sysselsettingsområder, har hatt større suksess, for 

eksempel gjennom Bridges Project. SWAP-programmer inneholder også omfattende forberedelser til 
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høyere utdanning (Prep for HE) som ikke bare forbereder studenter til studier på høyere nivå, men 

også utvikler et bredt spekter av kompetanseferdigheter når det gjelder beslutningstaking, intervju 

og presentasjonsevner. 

I Skottland er engelskspråklige klasser tilgjengelige fra en rekke byråer, inkludert veldedige 

organisasjoner, høyskoler og bibliotektjenesten for alle flyktninger og asylsøkere. Disse vil 

hovedsakelig være uformelle klasser, mens gjennom Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) kan man forsøke å nå nivå A1 til C1. 

For informasjon og råd om ulike ansettelsesmuligheter kan man kontakte jobbsentre, og for de som 

er i utdanning finnes ytterligere hjelp tilgjengelig fra studenttjenesteavdelingene på skolene. 

Jobbsentre er tilgjengelige i de fleste byer og tettsteder, og det er flere innenfor Glasgow-området. 

Her kan man møte erfarne rådgivere som kan støtte søkere gjennom en universell Jobmatch-

tjeneste. Søkere laster opp en CV som inkluderer opptil ti ferdigheter på profilen sin og enhver 

erfaring de har hatt med den typen arbeid, og systemet vil matche dem med det mest passende 

arbeidet. 

Det er et bredt spekter av organisasjoner som jobber med flyktningstudenter, og som gir informasjon 

og veiledning om ulike temaer. Noen er nasjonale og noen er lokale avhengig av hvilke ressurser som 

er tilgjengelige. Støtten som gis er ofte avhengig av hvor lenge personen har vært i Skottland, hvor 

bolig, velferd og økonomiske aspekter er spesielt fremhevet, før det tas hensyn til utdanning for de 

som akkurat har kommet til landet. For å gi et sammenhengende tilbud har den skotske regjeringen 

lansert en strategi, New Scots refugee integration strategy 2018/22, som fokuserer på 7 sentrale 

temaer. Disse er: 

 • asylsøkeres behov 

 • arbeidsevne og velferdsrettigheter 

 • bolig 

 • utdanning 

 • språk 

 • helse og velvære 

 • samfunn, kultur og sosiale forbindelser 
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5. Konklusjon 

Skisser arbeidet organisasjonene gjør for å hjelpe målgruppen 

Partnernes arbeid hadde fokus på hele spekteret av bistand til målgruppen. Her kan blant annet tidlig 

veiledning for nyankomne knyttet mot økonomisk hjelp, bistand med overnatting og nødvendig 

byråkrati til finjustering i karriere- og utdanningsveiledning når flyktninger hadde fått 

oppholdstillatelse nevnes. I mange tilfeller passet ikke flyktningenes kompetanse overens med 

dagens arbeidsmarkedsbehov, noe som førte til eksklusjon fra arbeidsmarkedet, yrkesopplæring eller 

utdanning.  

Definer andre relevante lokale partnere som jobber med målgruppen 

Partnerne hadde gode lokale kontakter med andre etater som bidrar med å hjelpe målgruppen. Her 

kan både store nasjonale til små veldedige organisasjoner nevnes. Alle organisasjonene kjente til 

ulike yrkesopplærings- og utdanningssentre, samt hvor man kan ta kontakt for juridisk rådgivning og 

språkopplæring. Det var mindre klart hvor sammenhengende disse etatene var i behandlingen av den 

enkelte. Et eksempel kan være flyktninger som ble rådet av trygdeorganisasjoner til å starte på 

språkopplæring som noen ganger hindret flyktningen fra ytterligere finansiering av fremtidig 

høyskole- eller universitetsstuder. Det så også ut til å være overlapping og variasjoner i tjenestene. 

Det var videre tydelig at mange flyktninger hadde svært lite statlig eller ideell støtte, og at i tilfeller 

med støtte, viste støtten seg noen ganger å ikke være tilstrekkelig til å sikre vellykkt integrering til 

den nye kulturen. Et av målene med prosjektet er å utvikle relasjoner mellom etater som vil gjøre 

dem mer lydhøre for behovene til den individuelle flyktningen eller asylsøkeren, slik at den enkelte 

kan bli et verdsatt medlem av samfunnet. 

Målgruppen i de ulike partnerlandene 

Tall knyttet til antall personer i målgruppene i de ulike partnerområdene varierte mye. Tyrkia har et 

overveldende antall mennesker med midlertidig beskyttelsesstatus, hvorav de fleste ønsker å dra 

tilbake til sitt eget land, men er i behov å tjene til livets opphold for seg selv og deres familier 

midlertidig. Italia og Norge håndterer også et betydelig antall flyktninger. SWAPWest er et eksempel 

på en organisasjon som bistår flyktninger som ofte har vært i kontakt med en rekke byråer som har 

jobbet med dem i spørsmål som velferd, bolig og sysselsetting før de vurderer hvordan de kan utvikle 

sin fremtid gjennom utdanning. Å jobbe med en rekke partnere vil være til nytte for prosjektet, da 

det vil tillate oss å teste effektiviteten av tiltak som ønsker å møte flyktningenes behov. Statistikken 

over prosentandelene av statsborgere fra Midtøsten og Afrika var i noen tilfeller vanskelig å hente ut. 

Siden prosjektet vil jobbe med ca 20 flyktninger fra disse målgruppene, vil vi sikre at de kommer fra 

de aktuelle landene og dermed vil dra nytte av prosjektintervensjonene. 

Gi eksempler på tall som oppnår språknivå B1 (eller lokal ekvivalent) og progresjon til yrkesarbeid 

eller videre studier  

Selv om B1-nivå på språket i det nye landet ble sett på som gullstandarden for språkoppnåelse, ser 

det ut til at svært få flyktninger og asylsøkere oppnår dette på kort tid. De som gjør det, er enten 

allerede i utdanning og overføres til en institusjon i mottakerlandet eller tar sikte på å gå videre til 

høyere utdanning eller arbeid. Den andre gruppen som oppnådde dette nivået var de som ankom 
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som mindreårige og derfor hadde vært på skole i det nye landet. Fulltids språkopplæring (5 timer, 5 

dager per uke) ble tilbudt i flere land, men det er ikke så mange som starter på dette,  da det ofte er 

et mer presserende behov for å finne arbeid som gir inntekt og språkbeviset ikke er nødvendig for en 

del jobber. Dette kan senere vise seg å være en barriere for en del som ønsker å gå videre til andre 

jobber hvor språknivået som kreves vil kunne være høyere. Andre pedagogiske problemstillinger har 

vi særlig sett i møte med flyktninger som har liten eller ingen utdanning. I Norge har det vært flere 

tilfeller hvor personer i målgruppen eksempelvis har måtte starte på grunnskolenivå. Prosjektet gir 

mulighet til å vurdere dette spørsmålet nærmere med målgruppene og sikre at de vil oppnå 

progresjon gjennom støtte og veiledning. Hvorvidt dette er bærekraftig i en mye bredere befolkning 

gjenstår å se. Prosjektformidlingen og kommunikasjon med andre etater over hele Europa vil 

muliggjøre deling av erfaringene og kompetanse som eksempelvis karriereveiledningsverktøy og -

modeller for å vurdere ferdigheter. 

Gi en oversikt over veiledningsarbeid som allerede er utført med denne målgruppen  

På Oslo voksenopplæring Servicesenteret gis karriereveiledning til flyktninger som er med i 

introduksjonsprogrammet og til alle andre (flyktninger/innvandrere) som trenger det i Oslo. Karriere 

Oslo er det eneste offentlige karrieresenteret i Oslo og plikter å gi karriereveiledning til alle 

innbyggere over 19 år. Dette kan inkludere kartlegging av bakgrunn og ferdigheter og vurdering av 

tidligere læring, språkferdigheter og arbeidserfaring.  

Flere private organisasjoner og veldedige organisasjoner tilbyr veiledning knyttet til CV-skriving, 

jobbsøking og IT, samt gir råd og veiledning til sårbare grupper. Hvis flyktningen er utdannet innen 

visse fagområder, for eksempel sykepleie, undervisning eller ingeniørfag, tilbys et årsstudium ved 

Universitetet i Oslo som komplementerende utdanning. Som tidligere nevnt utføres veiledning i 

Tyrkia av private og veldedige organisasjoner, med fokus på jobb i stedet for ferdighetsvurdering. I 

fremtiden er ønsket at de også skal tilby samtaler om CV-skriving, jobbintervjuer og jobbsøking samt 

tilby opplæring i de vanligste ledige stillingene i 3 måneder for å forsøke å øke muligheten for 

ansettelse. Det tyrkiske arbeidsbyrået har nylig åpnet jobb- og yrkesrådgivningskontorer som gir 

informasjon om ledige stillinger, opplæringsmuligheter, arbeidstilpasning og generell rådgivning. I 

dag fokuseres det på å få seg en jobb, fremfor å tilpasse den enkeltes ferdigheter til 

arbeidsmarkedet. I ENGIM er veiledningen delt inn i tre faser: å vurderere kunnskap, balansere 

ferdigheter før jobbsøking og yrkesopplæring. I Skottland er det et bredt spekter av organisasjoner 

som gir informasjon og veiledning. Disse spenner fra nasjonale organisasjoner, lokale myndigheter til 

veldedige organisasjoner. SWAPWest gir et mer strukturert veiledningsrammeverk for alle studenter. 

Gi eksempler på kompetanserevisjoner som allerede brukes av disse partnerne for denne 

målgruppen  

Vedlagt er et eksempel på en revisjon som brukes til å vurdere elevferdigheter i forberedelse for 

høyere utdanning, brukt av SWAPWest. Argyll og Bute Council bruker også en revisjon for å vurdere 

ferdigheter og et eksempel på hvordan man bruker disse malene ble også inkludert, se Vedlegg IV, V 

og VI.  
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Den lokale behovsstudien viser klare bevis for at det er behov for et mer sammenhengende system 

slik at  flyktninger, migranter og asylsøkere kan motta kvalitets informasjon, råd og veiledning, og  

slik at de kan utvikle seg mot passende yrkesarbeid, utdanning og opplæring. 
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6. Vedlegg  
  
Vedlegg I FETI lokale behovsstudie Mal  
  
Skisser arbeidet 
organisasjonen din gjør for å 
bistå målgruppen  

  

Definer relevant lokale 
partnerne du for 
øyeblikket engasjerer deg med, 
for eksempel arbeidsgivere, 
utdanningsinstitusjoner osv.  

  

Si noe om målgruppen i ditt 
lokale område, og antall  

  

Gi eksempler på antall som 
oppnår språknivå B1 eller 
tilsvarende, samt antall som 
kommer i jobb 
eller videre studier  

  

Fortell om veiledningen som 
allerede har blitt gjort med 
denne målgruppen  

  

Gi eksempler på 
kompetanserevideringer som 
allerede brukes av disse 
partnerne for denne 
målgruppen (Om nødvendig 
kan det legges ved 
dokumenter)  
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Vedlegg II  
  
Vedlegg II består av utfylte skjemaer (Vedlegg I) knyttet til lokale behov fra de fire 
partnerorganisasjonene. Da det i vedlegg III kommer en oppsummering fra alle fire organisasjonene, 
og det står oppsummeringer i selve IO1- Lokal behovsstudie, vil vedlegg II ikke bli oversatt til 
norsk. Vedleggene finnes i originaldokumentet, på engelsk.   
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Vedlegg III  
FETI statistikk sammendrag  
 

  

  Oslo Voksenopplæring 
servicesenter  

Engim Piemonte associasione, 
Italia  

Istanbul University, 
Tyrkia  

SWAPWest, Skottland  

Antall for 
målgruppen 
i lokalt 
område  

235 476 (alle flyktninger)  
  
2087 i grunnskole  
  
2119 i 
introduksjonsprogrammet  

5255500 (8,7% av 
befolkningen)  
  
I Piedmont 427 911:  
54 515 fra Marokko, 12 638 
fra Nigeria, I Turin 117 979:  
ca. 26 000 fra Marokko, et lite 
antall fra Egypt  

480 077 (fra Syria 
med midlertidig 
beskyttelsesstatus i 
Tyrkia)  
  
På universitetet i 
Istanbul, 3034 (152 
fra Afganisthan 70 
fra Palestina, 114 
fra Irak, 396 fra 
Iran, 3 fra Israel, 2 
fra Kuwait, 12 fra 
Libanon, 167 fra 
Egypt, 2012 fra 
Syria, 18 
fra Saudi Arabia, 2 
fra Oman, 31 fra 
Jordan og 
55 fra Yemen)  
  
17 fra Egypt og 356 
fra Syria med TPO 
(373 totalt)  

I Glasgow 5 500 med 
Afrikansk eller 
Midtøsten opprinnelse)  
  
Ca 50 
på SWAPWest program  
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  Oslo 
Voksenopplæring 
servicesenter  

Engim Piemonte associasione, 
Italia  

Istanbul University, Tyrkia  SWAPWest, 
Skottland  

Antall som 
når språknivå 
B1 eller går 
videre til 
arbeid eller 
videre 
studier  

3 % på spor 1  
  
11% på Spor 2  
  
32, 4% på Spor 3  
  
15 % på Spor 1 
Fra Midtøsten på 
A2  
  
16% på spor 1 fra 
Somalia på A2  
  
ca. 60 % i Arbeid 
eller utdanning 
etter 5 år  

De fleste som bruker senteret 
har B1 i Italiensk og har 
kommet til landet som enslige 
mindreårige som har gått på 
skole i Italia eller som har vært 
i Italia i 10 år eller mer, og 
som er klare for å søke om 
italiensk statsborgerskap. Det 
finnes derfor ikke noe klare 
tall  

40-50% på B1 (Intensivt kurs) 
på Istanbul University  
  
25% på B1 i WASREF-IU 
prosjektet  
  
356 fra Syria (2019/2020)  
Istanbul University overføringer 
17 fra Egypt (2019/20) 
Istanbul University overføringer 
Ca. 60% suksess  
  

Studenter som 
har fullført 
Communications 
(kommunikasjon) 
på SWAP-
programmet. 
Ved analyse 
av akademiske år 
2017 /18 og 
2018 
/2019, er disse i 
gjennomsnitt 60 
- 65%.   
  
For 2017/18 – 16 
studenter 
fullført   
  
For 2019/19 – 23 
studenter  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



  

 
 

 Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU kommisjonen (Erasmus+ -programmet - KA2 

Strategic Partnership for adult education). EU-kommisjonens støtte til produksjon av denne 

publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet som bare gjenspeiler forfatternes 

synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for 

 

Vedlegg IV  
Revideringsprosess, eksempel fra ENGIM  
  

Hva en revidering bør gå igjennom  
  
Ferdighetsrevisjoner bør gjøres regelmessig fordi flyktningers ferdigheter og erfaring vil endre seg 
raskt, og da vårt kontor vil kunne svare raskere på deres behov.   
● personopplysninger;   
● dokumentarisk situasjon (pass, type oppholdstillatelse, identitetskort, tilgang til helsetjenesten, 
skattekode, etc.);   
● språkferdigheter;   
● profesjonell bakgrunn;   
● planlegge strategi og føre tilsyn med implementeringen;   
● sørge for at behovene til organisasjonens brukere blir satt først;   
  
Fra ferdighetsrevisjonen starter alle tiltakene som skal iverksettes: vi forstår hvem de er, hvor de 
kommer fra og hva de mest presserende behovene er.  

  
Hvordan vi gjør en ferdighetsrevidering, vår mal  
  

Hvem kommer til å lede 
ferdighetsrevideringen  

Navn  Kommentarer  

Hvem vil være involvert i 
prosessen  

Navn  Kommentarer  

Hva er våre ressurser    
  

                                                             Tidsskjema  

    
Møt personen med 
innvandrerbakgrunn og 
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gjennomgå/snakk om deres 
personlige opplysninger, 
dokumenter, bakgrunn, behov 
og forventninger, 
språkferdigheter, profesjonelle 
bakgrunn, personlige liv osv.  
Evaluering    

Lag en strategi som møter de 
uttrykte behovene  

  

Skriv inn informasjonen i vår 
database og gi hverandre 
kontaktinformasjon, 
eksempelvis telefonnummer og 
emailadresse for å kunne holde 
kontakten  
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Vedlegg V  
Revideringsprosess eksempel fra “Argyll and Bute Council, Skottland”  
  

  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Klarhet                        

ferdigheter                        

Kommunikasjonsferdigheter                        

Engelsk språk                        

Arbeidserfaring                        

Jobbsøknad                        

Intervju forberedelse                        

Digitale ferdigheter                        

Ansettelse                        

Støtte                        

  
  
0= ikke klar/glad/selvsikker/forberedt/motivert  
10= Veldig klar/glad/selvsikker/forberedt/motivert  
  
Klarhet  
Hvor klar for frivillig arbeid/jobb/trening føler du deg? (Ti du er veldig klar, null ikke klar i det hele 
tatt)  
Du vurderte dette som en ......? Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hva ville du gjort?   
Hva trenger du å gjøre for å føle deg der?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er det første minste trinnet?   
  
Ferdigheter   
Hvor trygg er du på at du har ferdighetene til å jobbe? Ti du er veldig trygg, null ikke i det hele tatt  
Du vurderte dette som en ......? Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hva ville du gjort?   
Hva må du gjøre for å komme dit?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er det første minste trinnet?   
  
Kommunikasjonsferdigheter   
Hvor mye setter du pris på å forstå og bli forstått på engelsk på arbeidsplassen? Ti, du setter veldig 
pris på det, null ikke i det hele tatt   
Du vurderte dette en ......? Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hva ville du gjort?   
Hva må du gjøre for å komme dit?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?  
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Engelsk Språk   
Hvor trygg er du på at din lesing og skriving på engelsk er bra nok for en jobb? Ti du er veldig 
selvsikker, null ikke i det hele tatt   
Du vurderte dette om en ......? Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hvordan ville du føle deg?   
Hva må du gjøre for å komme dit?   
Hva er måtene du kan gjøre dette på?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?   
  
Arbeidserfaring   
Hvor mye tror du at arbeidserfaring eller en coaching /mentormulighet vil hjelpe deg i arbeid? Ti 
veldig mye, null ikke i det hele tatt   
Du vurderte dette som en ......? Fortell meg om dette.  
Hvis du var en over nåværende poengsum - hva ville du gjort?   
Hva slags arbeid leter du etter?   
Kan du øke ferdighetene dine for arbeid?   
Hvordan skal du gjøre dette? Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?  
  
Jobbsøknad   
Hvor trygg er du på å søke jobb? Ti du er veldig selvsikker, Null ikke i det hele tatt  
Du vurderte dette som en ......? Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hva ville du gjort?   
Hva må du gjøre for å komme dit?   
Hvordan skal du gjøre dette?   
Hva trenger du mest hjelp med?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?  
  
Intervjuforberedelse   
Hvor trygg er du på et intervju for høyskole/frivillighet/jobb? Ti du er veldig selvsikker, Null ikke i det 
hele tatt   
Du vurderte dette som en ......? Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hvordan ville du føle deg?   
Hvordan kan du forbedre dette?   
Hvilke skritt må du ta?   
Hvem tror du kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?   
  
Digitale ferdigheter   
Hvor glad er du for at du har dataferdighetene til å se etter og søke på jobber? Er dette det samme 
for en jobb du ville gjort? Ti du er veldig glad, null ikke i det hele tatt Du vurderte dette en ......? 
Fortell meg om dette.   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hvordan ville du føle deg?   
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Hvordan kan du forbedre dette?   
Hvilke skritt må du ta?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?   
  
Ansettelse   
Hvor motivert er du til å se etter frivillig arbeid/jobb/utdannelse? Ti du er veldig motivert, null ikke i 
det hele tatt   
Du vurderte dette en ......? Fortell meg om dette   
Hvis du var en over nåværende poengsum - hva ville du gjort?   
Hvilke skritt må du ta?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?  
  
Støtte   
Hvor mye støtte føler du at du trenger for å starte med frivillig arbeid, jobb eller i coaching? Ti du 
trenger mye støtte, null du trenger ikke støtte  
Du vurderte dette som en ...? Fortell meg om dette   
Hvis du var en over den nåværende poengsummen - hvordan ville du føle deg?   
Hvordan kan du forbedre dette?   
Hvilke skritt må du ta?   
Hvem kan hjelpe deg med dette?   
Hva er ditt første minste skritt?   
  
Oppsummering av hovedpoeng   
Nå som du har CV-en din, som anerkjenner ferdighetene og erfaringene dine, skal vi utvikle en plan 
for ansettelse.  
 
Gå gjennom dette to ganger - en gang for å få poengsummene og andre gang for å oppsummere 
poengsummen og stille spørsmålene. La deltakerne endre poengsummen sin hvis de vil - ofte vil folk 
endre svar når de har tenkt på det. Se på hver poengsum og hvert av svarene. Eksempelvis se på 
svaret på spørsmålet “hva er det første lille trinnet du må ta for å forbedre deg" - så si hver 
overskrift. Deretter snakk om langsiktige skritt og eventuelt mellomskritt. Hvis deltaker blir sittende 
fast på lengre sikt, kan dette stå tomt.   
  
Denne planen vil bli gjennomgått om 6 måneder - vi går deretter gjennom den samme prosessen 
igjen, og går også igjennom den opprinnelige poengsummen.   
  
Etter å ha gått gjennom planen, vil vi hjelpe deltakeren regelmessig med å oppdatere CV-en.  
Deltakerne bare en kopi av deres sysselsettingsplan - resultatarket og svarene på 
spørsmålene oppbevares sikkert av supportteamet til gjennomgang.  
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Vedlegg VI  
  
Eksempler på revidering av ferdigheter fra SWAP Preparation for Higher Education (Prep for 
HE) (Forberedelse for Høyere Utdanning). Taking Stock workbooks (arbeidsbok)  
  
Arbeidsbøkene er en del av SWAP's Forberedelse for høyere utdanning og er utformet for å hjelpe 
deg med å ta de riktige beslutningene om fremtiden din, spesielt knyttet til utdanning.    
  
Du har registrert deg på et SWAP-program, så du har allerede kanskje en ide om hvor du vil være i 
fremtiden og du har forpliktet deg til å komme deg dit. Du har kanskje en klar ide om hvordan du vil 
tilbringe resten av arbeidslivet og hvordan du kan forbedre mulighetene dine gjennom utdanning. 
Eller kanskje du ønsker å bruke SWAP-programmet ditt ikke bare som en måte å ta høyere 
utdanning, men også en mulighet for å få tid til å tenke over retningen du vil at livet ditt skal gå i. 
Uansett situasjon er det alltid nyttig å stoppe opp fra tid til annen, reflektere over hvor du er og hva 
du har oppnådd og sette planer for å oppnå ditt neste mål.   
 
Ta deg tid til å jobbe deg gjennom alle øvelsene. Veilederen din vil gi deg veiledning.  
  
Det er tre deler til 'Taking Stock' (revideringsprosessen)  
  
DEL EN: 'Mine ferdigheter så langt - En introduksjon til kjerneferdigheter'   
Hjelper deg å reflektere over ferdighetene og egenskapene du allerede har. Det vil også hjelpe deg 
med å identifisere områder der du kan forbedre deg.   
  
DEL TO: "Gjøre fremskritt"   
Hjelper deg med å bestemme hvilken høyere utdanningsvei du vil ta.   
  
DEL TRE: "Oppnå målet ditt"   
Hjelper deg med å finne ut hva du må gjøre for å sikre at du er klar til å gå videre til høyere utdanning 
etter SWAP-programmet.   
 
Dette heftet er DEL EN av serien. Du bør fullføre denne delen i løpet av den første måneden du er 
med i SWAP-programmet. Vær ærlig med deg selv når du gjør øvelsene - det er din fremtid!  
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ØVELSE 1  
Skriv ned fire eller fem eksempler der du har hatt suksess de siste årene. Dette kan være suksess på 
jobben, i ditt personlige liv, i samfunnet eller andre steder. Du kan for eksempel skrive om at 
du kanskje har veiledet en venn gjennom en personlig krise. Kanskje du har sluttet å røyke eller 
forbedret kondisjonen din. Kanskje du ble anerkjent på jobb. Skriv eksemplene dine nedenfor:  
  
1................................................................................................................  
2................................................................................................................  
3................................................................................................................  
4................................................................................................................  
5................................................................................................................  
  
Les nå gjennom eksemplene du har valgt. Har de noe til felles? For eksempel kan de alle vise at du er 
god med mennesker, eller at du har en evne til problemløsning eller du har en praktisk tilnærming til 
oppgaver.   
  
  
Hva er fellesnevneren for deg?  
…..........................................................................................  
….........................................................................................  
…..........................................................................................  
…..........................................................................................  
  
En annen måte å gjøre denne øvelsen på er å jobbe med en partner. Skriv ned fire eller fem 
suksesshistorier og spør den andre personen om de kan se noen fellesnevner. Dere kan diskutere 
dette i stedet for å skrive det ned.  
  
  
 
 
ØVELSE 2  
Tenk nå på fellesnevneren som ble identifisert i den forrige øvelsen, og skriv ned tre eller fire 
ferdigheter eller kvaliteter du har som vil være relevante for å nå målet ditt. En av disse kan 
være fellesnevneren som er identifisert ovenfor.   
For eksempel, hvis målet ditt er å bli lærer, hvilke ferdigheter har du som samsvarer med å være en 
god lærer? Hvis du planlegger en karriere innen biovitenskap, hvilke kvaliteter eller ferdigheter 
trenger en god forsker som du innehar?  
  
1...........................................................................................  
2...........................................................................................  
3...........................................................................................  
4...........................................................................................  
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ØVELSE 3  
Du har nå identifisert ulike styrker og ferdigheter du har. Nøkkelen til suksess er å lære å bygge på 
disse og finne måter og forbedre områder hvor du ikke har like mange ferdigheter.  
  
Prøv denne øvelsen som handler om en av de viktigste ferdighetene vi har- kommunikasjon.  
Kryss av for den som passer best med deg selv. Vær ærlig!  
  

  Alltid  Av og til  Sjelden  

Jeg er god til å lytte        

Jeg er selvsikker når jeg 
snakker  

      

Jeg leser fort        

Jeg forbereder meg 
nøye  

      

Jeg skriver klart        

Jeg sjekker alt skriftlig 
arbeid nøye  

      

Jeg sørger for at jeg 
forstår det som blir sagt 
til meg  

      

Jeg tenker før jeg 
handler  

      

  
  
Summer opp din “score”:   
5 for hver “alltid”  
3 for hver “av og til”  
1 for hver “sjelden”  
  
  
Snu til neste side for å sjekke dine resultater  
  
Øvelse 3: Resultater  
  

• Hvis du fikk en score på 30-40 har du gode kommunikasjonsferdigheter  
• Hvis du fikk en score på 20-29 har du omtrent 
gjennomsnittlige kommunikasjonsferdigheter  
• Hvis du fikk en score under 19 bør du kanskje sette søkelys på å utvikle dine 
kommunikasjonsferdigheter  
 

Ikke ta resultatene av denne øvelsen for alvorlig da dette ikke er en fasit, men ta deg tid til å 
reflektere over svarene dine. Alle aspekter av kommunikasjon er viktige. Hvis du har styrker på ett 
område, men et annet område trenger utvikling, er nå et godt tidspunkt å jobbe med det da du er i 
det støttende miljøet på en høyskole, og du kan få tilgang til masse ekstra hjelp.  
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Kjerneferdigheter  
I tillegg til kommunikasjon er det også andre kjerneferdigheter som er nødvendige som et godt 
grunnlag for å utvikle seg i utdanningen. De er:  
  
Tallforståelse  
Ferdigheter innen tallforståelse er nødvendig for å håndtere kravene i hverdagen, inkludert arbeid og 
studier; folk må være komfortable med tall, og med grafer, symboler, diagrammer og regning.   
Problemløsning   
Problemløsning utvikler ferdighetene som trengs for å håndtere utfordringer og problemer 
i personlige, sosiale og yrkesmessige sammenhenger.   
  
Å jobbe med andre   
Å jobbe med andre utvikler ferdigheter som trengs for å samarbeide med andre i lærings- og 
arbeidssituasjoner for å identifisere og oppnå felles mål.   
Informasjonsteknologi  
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi setter søkelys på evnen til å bruke IT til å behandle 
informasjon på måter som vil være nyttige i arbeid og i hjemme 
 
 
ØVELSE FIRE  
Prøve å svare på disse spørsmålene om andre kjerneferdigheter. Svar så ærlig du kan. Kryss av for 
den du synes beskriver din nåværende situasjon  
  

Kjerneferdighet  Trenger forbedring  Bra  

Tallforståelse      

Problemløsning      

Jobbe med andre      

Informasjons teknologi      

  
Nå kan du sette “karakter” på alle svarene hvor du valgte “bra” på en skala fra 1-5 (5 er utmerket)  
  
  
KJERNEFERDIGHET                                                                          KARAKTER 1-5  
  
  
  
  
  
Selv om du kanskje vurderte alle ferdighetene på “bra”, vil karakteren du har gitt deg selv kunne 
indikere hvor du kan forbedre deg.  
  
Til slutt, forsøk å rangere dine kjerneferdigheter. Den som du rangerer sist, kan indikere at dette kan 
være et startpunkt for videreutvikling av kjerneferdigheter.  
1.  
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2.  
3.  
4.  
5.  
  
Alle har kjerneferdigheter. Det viktige er å kjenne igjen hvor du har styrker og hvor du kan søke 
forbedring.  
  
Utvikle kjerneferdigheter  
Hvis du har behov for å jobbe med å forbedre en eller flere av kjerneferdighetene dine, kan du velge 
å starte å jobbe med dette med en gang. Husk, ikke vent til ting blir for store før du ber om hjelp. 
Bruk støtten som er tilgjengelig fra skolen din med en gang. Støttetjenester som finnes på universitet 
og høyskole er for studentene er tilgjengelige fra dag én. Du kan lage en plan for å utføre handlinger 
ved hjelp av skjemaet på neste side.  
  
Støtte ved funksjonshemming  
Det kan være spesielt viktig å få tilgang til støtte tidlig hvis du har en funksjonshemming av noe slag. 
Hver høyskole har støttepersonell som er opplært til å vurdere og støtte mennesker med 
funksjonshemninger. Du kan ha ulike rettigheter, og det kan være bedre å få tilgang til hjelp ifra start. 
 
 
Dokumentasjon av gjennomføring av Prep for HE-enheten  
Fullføring av “Preparation for Higher Education unit” er et krav i SWAP-programmet. Husk å 
oppbevare en kopi av dokumentet i en mappe eller lignende som kan kontrolleres av 
høyskolelæreren eller SWAP som bevis på at du har fullført enheten.   
Alternativt kan du bruke nettbaserte verktøy for å bevise arbeidet ditt. SWAP eller skolen din vil gi 
deg detaljer for dette. Dette kan være veldig nyttig, da du vil kunne ta en e-portefølje av prep for HE-
arbeidet ditt med deg til universitetet.  
  
Handlingstrinn   
Nå som du har kartlagt kjerneferdighetene dine, og du har en klarere ide om hvor dine styrker og 
svakheter ligger, hvilke skritt skal du ta for å gjøre forbedringer?  
Fyll ut feltene nedenfor for å sette deg mål rundt kjerneferdigheter og trinnene du planlegger å ta for 
å komme deg dit.   
Jeg ønsker å forbedre ____________________________________________   
(f.eks. kommunikasjon, tallforståelse, jobbe med andre, IT eller Problemløsning)   
Spesielt må jeg jobbe med_____________________________________ _____   
  
Handlingene jeg vil gjøre for å oppnå dette:  
1.   
2.  
3.  
  
 For eksempel:   
Jeg vil forbedre min                          Tallforståelse                       
 Spesielt må jeg jobbe med                    Matte, særlig brøkregning            
  



  

 
 

 Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU kommisjonen (Erasmus+ -programmet - KA2 

Strategic Partnership for adult education). EU-kommisjonens støtte til produksjon av denne 

publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet som bare gjenspeiler forfatternes 

synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for 

 

Handlingene jeg vil gjøre for å oppnå dette er:   
1. Gjør en avtale med læringsstøttekontoret på skolen  
2. La lærerne mine vite at jeg får ekstra hjelp med dette   
3. Fullfør alle øvelser som er satt for meg   
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Taking Stock part 2 (revideringsprosess del 2)  
  
Arbeidsbøkene “Taking Stock” er en del av SWAP’s forberedelse for høyere utdanning og skal bidra til 
å hjelpe å ta riktige avgjørelse om din fremtid, særlig din fremtid innen utdanning.   
 
Kanskje du forlot skolen tidlig, eller kanskje du har jobbet en stund. Kanskje du meldte deg på et 
SWAP-program fordi du ønsket en omstilling, og du ønsker å bestemme hvordan du skal bruke resten 
av arbeidslivet ditt, og forbedre mulighetene dine gjennom utdanning. Nå som du er ferdig med den 
første delen av SWAP-året, er det på tide å ta noen valg.  
  
Det er tre deler til “taking Stock” (revideringsprosessen):  
  
DEL 1: Mine ferdigheter så langt- en introduksjon til kjerneferdigheter”  
- Hjelper deg å reflektere over ferdigheter og kvaliteter du allerede har. Det vil også hjelpe deg til å 
kunne identifisere områder hvor du har forbedringspotensialer. Du fullførte Del 1 i begynnelsen av 
det akademiske året.   
  
DEL 2: Gjøre fremskritt  
- Hjelper deg å bestemme hvilken høyere utdanning du vil ta  
  
Del 3: Nå ditt mål  
- Hjelper deg å finne ut av hva du må gjøre for å gå videre til høyere utdanning etter SWAP 
programmet. Du vil fullføre denne delen helt på slutten av det akademiske året.   
  
Ta deg tid til å jobbe igjennom alle øvelsene som er relevante for deg. Din veileder vil kunne gi råd.  
  
Vær ærlig med deg selv når du gjør øvelsene- det er din fremtid du planlegger. Å 
tenke grundig og svare ærlig er det beste å sikre på du tar de riktige beskrive for deg  
På dette stadiet i SWAP-programmet vil du bli bedt om å vurdere nøye hva du vil gjøre etter at du har 
fullført SWAP Access-programmet.   
 
Ditt valg vil falle inn i en av to brede kategorier:   
• søknad til et universitet for å oppnå en universitetsgrad   
• søknad til din egen (eller en annen høyskole/universitet) for å melde deg på et HNC- eller HND-
kurs, kanskje som et skritt mot en grad eller for å få en kvalifikasjon for ansettelse   
  
Mens valget i stor grad vil være ditt, er det en rekke faktorer du må vurdere.   
 
Å gå videre til universitetet er bare ett trinn i prosessen. Du må sørge for at du har ferdigheter og 
evne til å klare å gjennomføre dette studienivået slik at du kan lykkes og fullføre. For å gjøre dette, 
må du først forstå nøyaktig hva som kreves, og vurdere dine egne evner mot disse referansene.  
 
De følgende øvelser vil hjelpe deg med å bestemme egnetheten din for et gradsprogram på dette 
stadiet. Alle som jobber med deg på SWAP-programmet ønsker å hjelpe deg – ikke bare for å komme 
inn på universitetet, men å bli der og fullføre graden din.  
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ØVELSE 1  
  
Denne øvelsen vil hjelpe deg med å vurdere dine styrker og svakheter.   
 
En av funksjonene i et SWAP-program er å bli kjent med bredden i emnene du blir bedt om å studere. 
Dette lar deg prøve ut fag du vet lite om mens du oppgraderer ferdighetene dine i kjernefagene. 
   
Lag en liste nedenfor med fem emner du har studert så langt i SWAP-programmet ditt. Ranger dem 
deretter som spurt.   
 
For eksempel kan et slikt emne være Historie, der interessen din kan være "lav", men du kan score 
godt i vurderinger, så din evne er "god" eller "veldig god". 
  

EMNE  MIN INTERESSE  
(Høy, nøytral eller lav)  

MINE EVNER  
(dårlig, god, veldig god)  

      

      

      

      

      

  
 
Gjennomgå din progresjon så langt  
 
Se igjen på listen ovenfor og hvordan du har vurdert emnene. Du kan oppleve at du kanskje ofte er 
god i de fagene der du har interesse. Dette er viktig fordi det kan bidra til måten du tenker om ditt 
valg. 
  
SWAP-året (som du allerede har oppdaget) er veldig kort, og du må ta deg tid til å tenke nøye 
gjennom hva du vil gjøre på slutten av programmet.  Se igjennom fagene du har vurdert hvor du har 
uttrykt interesse og hvor du har uttrykt at du har veldig god evne og tenk på kursene som er 
tilgjengelige for deg som samsvarer med disse fagene.  
 
 
ØVELSE TO  
Gi de følgene en karakter på skalaen:  
(1=sterkt uenig og 5=veldig enig)  
 

  1  2  3  4  5  

Jeg kan håndtere arbeidet i kurset            

Jeg imøtekommer oppgavefrister            

Jeg lærer fra tilbakemeldinger            

Jeg har en klar tanke om hva jeg skal gjøre videre            
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Legg nå sammen karakterene: Hvis du har en høy poengsum (maksimalt 20), gjør du god fremgang. 
Hvis poengsummen din er lav (minimum 4), er det noen ting du må tenke veldig nøye på hvis du tar 
sikte på å gå rett til universitetet fra SWAP-programmet ditt. Bare ved å gjøre en ærlig vurdering av 
hvordan du klarer deg nå, kan du ta den beste avgjørelsen for de neste trinnene i utdanningen.   
  
Hvis du ennå ikke føler deg klar til å gå videre til universitetet, ikke fortvil. Du kan oppleve at 
du selvtilliten øker de neste månedene, og at alt vil falle på plass. På den annen side kan du føle at du 
vil være mer komfortabel med å gå videre til et HNC- eller HND-program før du til slutt går videre til å 
ta en universitetsgrad. Begge disse veiene er et skritt i riktig retning, men bare du kan bestemme 
hvilken vei som vil være mest passende for deg.   
  
Selv om du på dette stadiet foretrekker å gå videre til HNC eller HND, kan det være verdt å sende 
inn en søknad til universitetet uansett. Hvis du søker og mottar et tilbud om plass, kan du alltid avslå 
senere, når du har bestemt deg for hva du ønsker. Imidlertid, hvis du ikke søker og deretter 
bestemmer deg etter fristen at du vil gå på universitetet, ville det være for sent å sikre deg et sted.   
Det kan være nyttig på dette stadiet å gjøre en avtale med veilederen din eller et medlem av 
høyskoleveiledningsteamet for å diskutere alternativene dine.  
  
Kvaliteter som trengs for å lykkes i høyere utdanning   
Det er fristende å tenke at suksess på universitetet bare handler om å gjøre det bra på SWAP-
programmet. Men det finnes mer enn bare akademisk evne! 
 
 
ØVELSE 3  
 
Gi deg selv en poengsum for følgende kvaliteter:  
Eksempel: den første, hvis du alltid er punktlig, vil du score 1, og hvis du alltid er sen, vil du score 5. 
Hvis du er et sted imellom kan du score 3. Ingen andre enn deg selv trenger å se svarene dine, så vær 
helt ærlig.  
 

  1  2  3  4  5    

Punktlig            Alltid sen  

Organisert            Ikke-organisert  

Motivert            Uentusiastisk  

Rolig            Tendens til å bekymre seg  

Besluttsom            Ubesluttsom  

Selvdisiplinert            Udisiplinert  

Villig til å lære fra kritikk            Misliker kritikk  

Selvstendig            Avhengig av andre  

  
Legg sammen dine poeng: en poengsum på mindre enn 20 er et godt tegn; det indikerer at du har de 
egenskapene som er nødvendige for å lykkes i høyere utdanning. En poengsum på 30+ kan være 
en advarsel, da en tendens til å være uorganisert, udisiplinert og mislike kritikk sannsynligvis vil gjøre 
universitetsstudier vanskelig for deg. De fleste vil havne et sted i midten.   
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Antall studenter på universitetet er mye høyere enn på college (SWAP), og på grunn av dette har 
ikke universitetsansatte så mye tid å tilbringe med hver student som de ville gjort på college. Derfor 
må du være mye mer selvstendig, selvdisiplinert, motivert og organisert hvis du vil lykkes og 
fullføre utdannelsen din her.  
  
Vil du kunne demonstrere (gi konkrete eksempler) at du har – eller kan utvikle – kvalitetene som er 
oppført i kolonnen til venstre? Alle områder der du scoret 4 eller 5, bør adresseres. Spør veilederen 
din om veiledning knyttet til hvordan du kan forbedre deg. Gjør noe nå!  
  
 
Utforske universiteter og studieprogrammer  
Du vil få veiledning om dette, men det er en rekke områder du bør undersøke selv. På de neste 
sidene finner du noen øvelser som kan hjelpe deg med å tenke på hvilket universitet du skal velge. 
Først vil du finne litt veiledning om SWAP sine progresjonsveier til universitetskurs.  
 
Progresjonsveier  
Med mindre du er en student hvor ditt SWAP-program går rett til en bestemt grad eller vitnemål 
(f.eks. sykepleie, medisin, etc.), er det nå du må se nærmere på SWAP-progresjonsrutene og ta noen 
beslutninger om nøyaktig hva du ønsker å studere.   
 

En progresjonsrute er et gradskurs der studiet ditt gir opptakskvalifisering. Disse er avtalt med 
universitetet under de angitte vilkårene. Du vil motta en kopi av progresjonsrutene fra veilederen 
din. 
  
Kanskje du alltid har hatt et emne i tankene, kanskje du ikke aner hva du vil fortsette å studere. 
Uansett situasjon, når veilederen din gir deg listen over progresjonsruter, kan du lese disse tipsene 
og gjøre noen undersøkelser på nettet eller ved å besøke avdelingene eller snakke med nåværende 
studenter før du tar dine endelige valg.  
 

Profilvurderinger for Tilgang til humaniora   
Velg alltid emner som har ulike karakterkrav. Hvis førstevalget ditt krever ABB, må du sørge for at det 
andre krever lavere karakterer, for eksempel BBB. Det nytter ikke å søke på fem emner som har 
nøyaktig de samme kravene, for hvis du ikke oppnår profilvurderingene som kreves for ett, har du 
ikke profilvurderingene for noen av dem. Sørg for at utvalget ditt av universitetsemner har en rekke 
spesifiserte profilvurderinger.   
 
Ulike emner ved samme institusjon  
Selv om du kan søke om å studere på ulike emner ved samme institusjon, er det viktig å være klar 
over at noen universiteter kan gi nøyaktig samme tilbud for forskjellige emner som er gruppert 
sammen i et enkelt "fakultet" eller "college", så å søke på mer enn ett kurs i den gruppen vil resultere 
i nøyaktig samme tilbud fra universitetet (og hvis du ikke kvalifiserer til en, vil dette gjelde alle).   
 
Søke på et fakultet eller "college” i et universitet  
Med noen institusjoner vil du se progresjonsruter ikke for et bestemt kurs, men til en generell gruppe 
(referert til som et fakultet eller college). Dette betyr ikke at du har et begrenset valg. Det er det 
motsatte, faktisk.   
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For eksempel kan en "College of Arts" (innenfor et universitet) huse mange forskjellige avdelinger 
som spenner fra arkeologi til italiensk til teologi. Et "Vitenskapsfakultet" kan huse avdelinger som 
spenner fra biovitenskap til geovitenskap til datavitenskap til fysikk.   
 

Ta en nærmere titt på hver institusjons nettsted for detaljer om kurs innenfor et fakultet som kan 
interessere deg.  
  
Kurs utenfor progresjonsrutene   
SWAP-elevavtalen som du signerer i begynnelsen av perioden, gjelder bare progresjonsruter som er 
avtalt i partnerskapet. Hvis du vil søke om en grad utenfor progresjonsrutene, må du kontakte SWAP-
kontoret. Vi vil sjekke om universitetet vil akseptere SWAP-programmet og under hvilke betingelser  
Vi kan ikke oppfylle vilkårene i elevavtalen din hvis vi ikke har sjekket for deg før du sender inn 
UCAS-søknaden din.   
  
Høyere utdanningsinstitusjoner utenfor Vest-Skottland   
Vi har ikke progresjonsavtaler med institusjoner utenfor Vest-Skottland.   
Hvis du ønsker å søke på et universitet utenfor partnerskapet, må du kontakte SWAP-kontoret før 
du sender inn UCAS-søknaden din. Hvis du ikke gjør det, vil vi ikke kunne oppfylle vilkårene i 
elevavtalen din.   
 
Karrierer  
Dette er et godt tidspunkt å utforske fremtidige karrierer. Det anbefales å alltid ha en ide om hvor et 
bestemt gradskurs kan lede deg. Noen universitetsnettsteder viser karrierene som deres 
nyutdannede har gått inn i etter å ha studert en bestemt grad.   
  
Hvis du har en karriere i tankene, kan du ta en titt på “Skills Development Scotland”-
nettstedet: www.myworldofwork.co.uk eller informasjonssider for uteksaminerte (for 
eksempel www.prospects.ac.uk) for å se hvilket kurs du kan studere for å komme dit du ønsker.  
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Eksempler på progresjonsruter- Illustrasjoner  

  
  

 
 
 
Utforske et kurs:  
Det er viktig at du finner ut så mye som mulig om kurset/kusene du vurderer  
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Øvelse  
 

Lag en liste under over ting du må finne ut av (som er direkte relatert til feltet du er interessert i)  
1.................................................................................................  
2................................................................................................  
3...............................................................................................  
4..................................................................................................  
5....................................................................................................  
6..................................................................................................  
7...................................................................................................  
  
Det finnes noen forslag under, i tillegg kan det være du har egne områder du vil utforske.  
  
  
Forslag på områder du kan utforske knyttet til ulike studier eller kurs du er interessert i  
  
  
Hvilket universitet er best?  
Det finnes ikke et universitet som er det “beste”. Hvert universitet i SWAP partnerskapet har ulike 
styrker. Mye avhenger av kurset du ønsker å ta og hvordan du vil studere. Valget ditt kan påvirkes av 
en rekke faktorer, inkludert tilgjengelighet. Bruk litt tid på å utforske de relevante 
universitetsnettstedene for å lære så mye du kan om dette.  
 
Betyr størrelsen på universitetet noe?   
Ikke i det hele tatt! På et stort universitet kan klassene virke enorme, men du tilbringer mye av tiden 
din i mindre grupper eller lærer på egen hånd. Og hvis du velger et bestemt emne (for eksempel 
innen landbruket), vil klassene av nødvendighet være små fordi det er så mye praktisk arbeid.  
 
Hva er sjansene mine for ansettelse på slutten av utdannelsen min?   
Mye avhenger av kurset du velger. Mange studier legger du grunnlaget for fremtidig ansettelse og 
kanskje ønsker å gjøre videre studier på slutten av første grad eller kan ha spesifikk opplæring som 
tilbys av arbeidsgiveren din. Dette er grunnen til at du må bruke tid på å undersøke alternativene før 
du bestemmer deg.   
 
Hvor mange andre studenter vil være på samme kurs?   
Du kan få litt informasjon om dette fra veilederen din eller fra universitetet selv. Noen kurs, spesielt i 
det første året, er svært populære og klassene vil være store. Et liten klassen bør ikke være den 
eneste grunnen til ditt valg, du bør også vurdere hvor du vil trives best.   
 
Bør jeg gjøre en HNC/D først?   
Noen studenter velger en HNC / D (“Higher National Certificates and Higher National Diplomas”) før 
de går videre til universitetet. Det kan være veldig gode grunner til dette. HNC/Ds kan noen ganger 
artikulere til andre eller tredje år av et gradskurs. Sjekk med din skole og ditt foretrukne universitet 
at det er en artikulasjonsavtale på plass.   
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Personlige hensyn  
Selv om du åpenbart vil sørge for at du velger riktig kurs og riktig universitet for deg, må du kanskje 
vurdere en rekke personlige faktorer før du tar din endelige beslutning.  
  
 
Øvelse  
 
Lag en liste over personlige hensyn du må reflektere over før du tar ditt valg. Du kan også legge inn 
en liste med spørsmål som du kan ønske å spørre om når du besøker universitetene. Svarene på 
spørsmålene kan hjelpe deg til å ta den endelige beslutningen. Husk, hver student har ulike hensyn 
og behov og forslagene som kommer er derfor kun eksempler.  
 

1.......................................................................................  
2........................................................................................  
3......................................................................................  
4....................................................................................  
5...................................................................................  
6...................................................................................  
7...................................................................................  
8..............................................................................  
  
 
Områder du kanskje vil undersøke videre kan være:   
  
Er det noen barnepassordninger?   
Det finnes barnepassordninger, men tilbudet varierer. Hvis du trenger barnepass bør du finne ut 
hvilke ordninger du kan benytte deg av så tidlig som mulig. Steder er ofte begrenset og "førstemann 
til mølla"-prinsippet er aktuelt hos flere. Uansett bør du også ha lagt planer dersom barnet ditt 
er sykt og ikke kan gå i barnehage eller på skole.   
 

På hvilket tidspunkt starter forelesningene (for fagene du har valgt)?   
Dette er et veldig viktig spørsmål (og beslutning), spesielt hvis du har forpliktelser som å få barn til 
skolen eller hjelpe med eldre foreldre. Prøv å balansere studievalget ditt slik at det passer inn med de 
andre forpliktelsene du har. Å kun “håpe på det beste" vil ikke fungere. Du kan kontakte 
universitetsfakultetet som du planlegger å starte på og be om et eksempel på første års pensum eller 
studenthåndbok. Noen universiteter tilbyr også informasjon om dette som en gratis nedlastning fra 
sine nettsider.   
 
Hvordan får jeg økonomisk hjelp?  
Tenk nøye igjennom økonomiske aspekter dersom du velger et universitetskurs, men ikke få panikk. 
Du vil oppdage at Students Awards Agency for Scotland (SAAS), Student Loans Company (SLC) og 
andre institusjoner er veldig godt utstyrt for å hjelpe deg med å navigere i den noen ganger 
vanskelige økonomiske situasjonen til heltidsstudenten. I tillegg, hvis noe uventet skjer i løpet av din 
tid på universitetet, kontakt din veileder eller studierådgiver umiddelbart. Det finnes ulike former for 
kortsiktig økonomisk støtte som kan hjelpe deg gjennom en vanskelig tid  
  
Hva om jeg har en tilstand som påvirker læringen min?  
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Gjør din veileder oppmerksom på eventuelle vanskeligheter du har før du kommer inn på 
universitetet. Din veileder vil kunne gi deg veiledning om dette.   
  
 
Hva bør jeg gjøre hvis jeg har personlige eller akademiske problemer?   
Hvert universitet har et støttesystem: spesialister som kan gi deg råd om personlige / akademiske 
forhold. Forsikre deg om at du vet hvor du skal gå for å få denne hjelpen - forhåpentligvis trenger du 
ikke å bruke den, men bare det å være klar over at hjelpen er der og hvordan du får tilgang til den 
kan hjelpe deg med å holde deg rolig i krisetider.  
  
 

Ta din endelige beslutning   
 
Når du har jobbet deg gjennom alle øvelsene i dette heftet, bør du kunne lage en liste over de 
problemene som angår deg direkte og bestemme hvilken du kan løse selv og hvilke som krever litt 
ekstern hjelp. Ikke la dine vanskelige utfordringer ligge; ta grep! Suksess i høyere utdanning handler 
like mye om å organisere livet ditt som det handler om å organisere studiearbeidet ditt. Prøv 
øvelsen nedenfor, og les deretter informasjonen på neste side.  
  
Øvelse  

Utfordringer eller bekymring  Løst  Må bli løst (og hvordan trinn må 
jeg ta for å løse dem)  
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Dekke alle alternativer   
 

Øvelsen på forrige side skal ha gitt deg en indikasjon på hvor forberedt du er på å gå videre til 
universitetet. Hvis du har et høyt antall uløste problemer, kan du prøve å løse dem så raskt du kan og 
i hvert fall før du sender inn UCAS-skjemaet.   
 

Veiledning og hjelp er tilgjengelig - lag en avtale hvis du er bekymret for din evne til å håndtere 
høyere utdanning, enten dette er på et akademisk eller personlig nivå.   
 

Mange studenter lykkes ved å velge å gå gjennom HNC / D-ruten. Dette kan være en innledning til et 
heltidskurs på universitetet, men det er også mange deltidsalternativer tilgjengelig etter at du har 
fullført en HNC / D.   
 

Husk - det er ditt liv og ditt valg. Ingen andre enn deg kan ta den endelige avgjørelsen.  
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Taking Stock 3 (revideringsprosess 3)  
  
Taking Stock-arbeidsbøkene er en del av “SWAP's Preparation for Higher Education” og er utformet 
for å hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene om fremtiden din, spesielt knyttet til utdanning.  
  
Det er tre deler av Taking Stock (revideringsprosessen):   
Del 1: Mine ferdigheter så langt – En introduksjon til kjerneferdigheter  
Del 2: Gjøre fremskritt  
  
og dette heftet:   
 

Del 3: Oppnå målet ditt  
  
Kanskje du har brukt del en til å hjelpe deg med å reflektere over ferdighetene og egenskapene du 
allerede har, og kanskje del to har hjulpet deg med å ta beslutninger om hvilken høyere utdanning du 
skal ta. 
   
Det er nå opp til deg. Dette heftet, del tre, vil hjelpe deg med å bygge bro din nåværende situasjon og 
ditt mål.  
 

Hvert universitet er forskjellig, så mange av øvelsene i dette heftet vil være øvelser som setter 
søkelys på å bli kjenne til de ulike instansene så man finner det man trenger(skilting). Det vil være 
opp til deg å finne svarene enten ved å kontakte universitetet eller få informasjon fra prospektet eller 
nettstedet.   
 

Husk at hvert universitet tilbyr et bredt spekter av tjenester for sine studenter, og mange 
universiteter har en spesiell forening for voksne studenter. Ikke nøl med å kontakte dem - de kan 
være til stor hjelp, kanskje spesielt i starten.  
 

Ved studiestart  
Ved å sørge for at ting er i orden ved studiestart, kan du få en god start og være mer i stand til å 
håndtere eventuelle vanskeligheter hvis de oppstår.  
Forsikre deg om at du har organisert følgende (hvis aktuelt):   

• Hvor du skal studere   
• At du har valgt kurs   
• Barnepass   
• Andre omsorgsordninger   
• Økonomi   
• Reise eller overnatting   

Når dette er på plass, kan du konsentrere deg om og nyte det akademiske arbeidet du skal gjøre.  
  
Sommermånedene før studiestart  
Det vil være en enorm lettelse for mange når man er ferdig med SWAP-programmet. Noen av de du 
gikk i klasse med starter kanskje på samme universitet som deg, men det er usannsynlig at alle i 
klassen vil ta samme utdanning (med mindre du for eksempel registrerer deg på 
grunnopplæringsgraden).   
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Hvis du har gått gjennom alle heftene i “Preparation for HE-programme”, samt vært på noen 
universitetsbesøk, vil du ofte vite en del om hva som vil skje når du kommer til 
universitetet allerede.  
 

Likevel kan det være verdt å oppdatere hukommelsen din.  
 

Den første uken   
I den første uken i det første året (dette blir også kalt 'Freshers' Week', 'Induction week' eller 
'orientation week') kan du finne ut om alt universitetet har å tilby, fra idrettsanlegg, IT-fasiliteter og 
spisesteder til studentklubber og studentsamfunn og hvordan du bruker biblioteket.   
 

Men det er også mye du kan gjøre for å forberede deg før den første uken av perioden. Start med 
øvelsen som følger.  
 

 

Øvelse  
 

Hva legger du i, og hvordan forstår du de følgene ordene?  
 
Forelesning................................................................................................................................................ 
Opplæring..................................................................................................................................................
Seminar.....................................................................................................................................................  
Immatrikulering.........................................................................................................................................
Rådgiver/studieveileder............................................................................................................................ 
Privatlærer................................................................................................................................................. 
Fakultet......................................................................................................................................................
Registreringskontoret...............................................................................................................................
Semester................................................................................................................................................... 
  
Her kommer eksempler på svar:  
  
Forelesning:  
En presentasjon for et stort antall studenter (legg merke til ordet 'stort'!) av en foreleser (akademisk 
ansatt). Dette er en av endringene du må bli vant til – det langt større antallet elever i klassen din. 
Disse holdes vanligvis i store forelesningssaler og består for det meste av enveiskommunikasjon fra 
foreleser til deg. Forelesninger tilbys vanligvis 3-5 ganger (per emne/klasse). De varer vanligvis rundt 
50 minutter, men i noen tilfeller kan de være lengre.   
 
Opplæring  
I en opplærings økt (tutorial) møtes små grupper av studenter regelmessig for å jobbe gjennom et 
emne med veiledning fra en veileder. Studentene skal ha lest igjennom pensum på forhånd og skal 
kunne uttrykke meninger og bidra i diskusjoner. Dette er en måte å hjelpe elevene å få større 
forståelse av et emne på. Veilederen som leder gruppen kan noen ganger være en post-
graduate student. Opplæringsøkter er vanligvis én gang i uken (per emne/klasse), men kan være 
sjeldnere i enkelte fagområder.  
 
Seminar  
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Ligner på en opplærings økt; Dette er en mindre gruppe studenter og er mye mer interaktiv enn 
en forelesning. På hvert seminarmøte vil vanligvis en eller to studenter bli bedt om å holde en 
presentasjon og lede diskusjonen. Seminarer er vanligere lenger ut i studieløpet (i 3. eller 4. år).  
  
Immatrikulering  
Dette er prosessen hvor du melder deg opp til universitetet, og det skjer vanligvis i løpet av de to 
siste ukene før starten av klassene. Du må kanskje registrere deg online og deretter delta på 
en immatrikulerings økt personlig. Ditt valgte universitet vil gi deg informasjon om hvordan du gjør 
dette.   
 
Rådgiver eller studieveileder  
Noen ansatte påtar seg det ekstra ansvaret for å være tilgjengelig for studenter som en nøytral kilde 
til råd for eventuelle faglige problemer som oppstår. Det er vanligvis også en egen 
rådgivningstjeneste dersom man har personlige problemer. Sørg for at du finner ut navnet på 
rådgiveren eller studieveilederen din, og også hvor de andre studenttjenestene er tilgjengelige.  
 
Fakultet, skole og høyskole  
Dette er navnene som noen ganger gis til en gruppe lignende avdelinger. Så for eksempel vil 
"Kunstfakultetet" omfatte avdelinger som spenner fra moderne språk til arkeologi.   
  
Registreringskontoret  
Dette er kontoret på universitetet som opprettholder alle studentjournalene.   
 
Semester  
Universitetsåret er vanligvis omtrent tretti uker langt. Noen universiteter deler året inn i tre med ti 
uker hver ('trimesters'), andre har to semestre på rundt femten uker hver med en lang pause i julen. I 
økende grad velger universiteter semestre.  
 

 

Ferdigheter for høyere utdanning  
 
Universitetsåret er en blanding av ulike typer læringsmuligheter. Hvis du skal lykkes, må du jobbe 
hardt for å bli en selvstendig student. Ferdighetene du har utviklet på SWAP-programmet ditt vil 
hjelpe deg, og nå bør du også være klar over hva disse ferdighetene er. Å komme inn på ditt valgte 
kurs er bare begynnelsen. Du må jobbe hardt for å sikre at du fullfører graden.  
 
ØVELSE 
 
Lag en liste nedenfor over noen av ferdighetene du trenger for å lykkes på universitetet. 
1........................................................................................... 
2........................................................................................... 
3........................................................................................... 
4........................................................................................... 
5........................................................................................... 
6........................................................................................... 
7........................................................................................... 
8........................................................................................... 
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9........................................................................................... 
10..........................................................................................  
 
 
Her er en liste med forslag som kan hjelpe deg: 
  
Listen nedenfor er ikke uttømmende, men bør gi deg noen tips om hva du personlig trenger å gjøre 
for å nå ditt studiemål.  
 

Når du går gjennom listen nedenfor, kan du sette et kryss ved de områdene du tror du kan trenge 
videre utvikling. For eksempel, hvis du har problemer med å styre tiden din, kan du begynne nå med 
å utarbeide en tidsplan for deg selv og holde deg til den.   
 

Mye avhenger av ditt valgte kurs, men du forventes å utvikle ferdigheter innenfor:   
 

• Analytisk lesing   
• Produsere skriftlig arbeid i tide   
• Kommunisere effektivt   
• Skrive notater på forelesninger   
• Presentasjonsferdigheter (seminarer)   
• Effektiv forskning og kildehenvisning   
• Generell tidsstyring   
• Problemløsning   
• I.T.    
• Tallforståelse (selv i noen kunstfag)   
  
Noen av de ovennevnte vil være kjent for deg, da du vil ha hatt muligheten til å 
utvikle ferdighetene tidligere i programmet  

  
  
Andre ting å tenke på når du er på universitetet:  
 

Hva skal jeg gjøre hvis arbeidet begynner å hope seg opp?  
Mange universiteter tilbyr workshops (spesielt i begynnelsen av året) for å hjelpe studentene med å 
administrere tiden sin og håndtere det nivået av akademisk arbeid som kreves. Trikset er å jobbe 
sakte og jevnt og vente til siste minutt. Dersom du venter til siste øyeblikk er det alltid en sjanse for 
at noe uforutsett kan oppstå.   
 
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke klarer å overholde fristen i et studiearbeid?  
Dette bør helst være unntakstilfeller, med mindre du har en alvorlig sykdom. 
   
Ikke bare be om en utvidelse - forklar hvorfor du trenger en utvidelse og bli enige om en alternativ 
dato for å sende inn arbeidet ditt.   
 

Men du må holde deg til denne alternative datoen, så sørg for at det er en realistisk dato. Vær 
oppmerksom på at hvis du bruker ekstra tid på dette arbeidet, kan du falle bak med andre arbeid.   
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Når du har sett på de ulike mulighetene og vurdert dem, kan du bestemme deg for at du vil gå på 
universitetet, men at du har for mange forpliktelser for øyeblikket. Snakk med veilederen din om 
dette: Det er mange andre alternativer, eksempelvis deltidsstudier.   
 

Uansett hva du velger, kan det å ha en klar tanke om hva du kan forvente, være nøkkelen til et 
vellykket, hyggelig første år.  
 
Universitet – Det store bildet  
"Kun arbeid, og ingen lek' sier det gamle ordtaket. Du vil ønske å jobbe hardt, men du må tillate deg 
litt tid til avslapning også. Du tror kanskje dette er umulig fordi du som voksen student har mange 
andre forpliktelser, men hvis du kan finne tid til å oppleve noen av 
universitetets utenomfaglige aktiviteter, vil du sannsynligvis dra nytte av det. 
   
Hvert universitet har en rekke klubber og foreninger: du kan prøve å bli med i minst en. Alt dette er 
en del av universitetsopplevelsen, og noen klubber er spesielt rettet mot voksne studenter. Selv om 
du bare har mulighet til en aktivitet per måned, er det en god måte å bli kjent med folk som har 
lignende interesser. Medlemskapet ditt kan også være nyttig for å forbedre studiene eller 
forbedre CV-en din ved å gi ytterligere erfaring i emner som interesserer deg.   
 

Studentforeningen og “Studentrepresentantrådet” tilbyr en rekke verdifulle tjenester fra rabatter 
på ferieturer til ekspertråd om et bredt spekter av temaer. Du kan finne mer informasjon ved å 
sjekke ut nettsidene.  
 
Noen universiteter driver jobbklubber der du kanskje kan finne deltidsarbeid. Du må være forsiktig 
så du ikke tar på deg for mye arbeid som står i veien for studiene dine, men du kan finne midlertidige 
jobber som er rettet mot universitetsstudenter (dvs. at de tillater fleksibel arbeidstid og er nær 
campus). Å ha noen få midlertidige deltidsjobber kan gi litt ekstra penger når du trenger det.  
  
De fleste universiteter har gode idrettsanlegg. Regelmessig trening er en kjent metode for å 
bekjempe stress, og de fleste universiteter har moderne treningssentre og utendørsfasiliteter; Noen 
av dem har også basseng. Som student kan du trene for en rabattert pris og nyte å 
ha treningsfasiliteter på eller svært nær campus.   
 

Sørg for at du også finner ut om de andre akademiske støttetjenestene 
som universitetsbiblioteket. Med så mange studenter, kan presset på slike fasiliteter være stort. 
Dette er en god mulighet til å utvikle dine ferdigheter i å planlegge. Ta kontakt med biblioteket på 
universitetet ditt og finn ut om de tilbyr omvisning (eller selvguidede turer) for mulige eller 
innkommende nye studenter. Ved å gjøre det, vil du kunne gjøre deg kjent, eksempelvis med 
selvbetjeningssystemet før universitetet begynner, i stedet for å stå i kø med resten av de nye 
studentene.  
  
Og ikke glem karrieretjenesten – det er aldri for tidlig å tenke på hva du vil gjøre på slutten 
av studiet. Hvis utdanningen din er fleksibel (som mange er), kan du få noen ideer til fremtidige 
karriereveier du ennå ikke har vurdert at du kan sikte på som en del av kurset ditt. 
Å snakke med karrieretjenesten tidlig er en god måte å sikre at du velger de beste fagene i første og 
andre år for å hjelpe deg med karrieren din senere.  
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Planlegge fremover  
 
I løpet av sommeren kan du kanskje ha tatt på deg en jobb eller jobbet ekstra timer for å ha litt bedre 
økonomi. Men du bør også sette av litt tid til å forberede deg på året som kommer på universitetet.  
 

Dette vil i stor grad handle om å gjøre deg kjent med hvordan universitetet fungerer, utformingen av 
campus og de ulike tingene du må gjøre før du begynner. Du kan for eksempel ha fått tilsendt 
en leseliste fra fakultetet ditt, eller foreslått lesemateriell kan bli lagt ut på nettsidene. Du kan 
komme i gang med noen av de viktigste lærebøkene mens du har tid i løpet av sommeren. Let 
etter, og ta en titt i, noen av kursbøkene dine i bruktbutikker eller på nettet. (ikke bekymre deg hvis 
du ikke har fått en leseliste eller ikke får mer detaljert informasjon før semesterstart. Med gode 
tidsstyringsferdigheter vil du få det til.)  
 

Les nøye igjennom all informasjon du blir sendt fra ditt valgte universitet eller høyskole, og sørg for å 
gjøre det som nødvendig før oppstart. Husk også å dra på minst ett besøk på campus for å gjøre deg 
kjent. Det vil være nok studenter som vandrer forvirret rundt på den første dagen av semesteret - 
sørg for at du ikke er en av dem!  
 

Vi er sikre på at du vil ha en inspirerende og livsendrende tid på universitetet. Kos deg og jobb hardt, 
men ikke glem å slappe av også - med god tidsstyring og forberedelse vil du rekke alt, og ha tid til å 
virkelig sette pris på å være student.   
 

Og ikke glem å oppdatere oss om hvordan du har det. Vi setter alltid pris på å høre fra tidligere 
SWAP-studenter, og historien din kan være inspirerende for fremtidige SWAP-studenter som 
vurderer å gå tilbake til utdanning.   
 

Scottish Wider Access Program (SWAPWest)   
Nettside: www.scottishwideraccess.org   
Email adresse: swapwest@scottishwideraccess.org   
Facebook side: www.facebook.com/swapwest   
Tlf: 0141 564 7206  
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