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Fra eksklusjon til inkludering (FETI) FETI-Add 

En supplerende støttepakke for sosialt samhold og en "hands on guide" for utøvere som bruker 

FETI-modellen i sitt arbeid. 

 

Hva kan jeg forvente i denne FETI-Add-pakken? 

FETI-Add-pakken var designet for å hjelpe deg med din yrkesutøvelse etter krisen med flyktninger fra 

Ukraina som ankommer Europa. FETI-teamet har valgt å utvikle en støttepakke for utøvere som 

jobber med denne sårbare gruppen, og som kan føle seg overveldet av oppgavens omfang. Vi bruker 

våre erfaringer i dette prosjektet til å veilede deg gjennom noen trinn mens du jobber med denne 

utfordringen. 

Trenger du litt bakgrunns informasjon? 

Erasmus + FETI-prosjektet var rettet mot å matche innvandreres og flyktningers ferdigheter til 

arbeidsmarkedets behov med deres ambisjoner innen utdanning, men prosjektet utviklet seg mot å 

prøve å oppnå sosialt samhold i den europeiske befolkningen. Vår erfaring med målgruppen har vist 

at noen voksne i målgruppen vår hadde liten mulighet til grunnskole- eller videregående opplæring, 

mens andre hadde liten eller ingen arbeidserfaring. Mange i gruppen din vil ha lignende utfordringer 

med språkkunnskaper, og de fleste vil naturlig nok ha liten forståelse for hvordan deres nye land 

fungerer både sosialt og økonomisk. Disse faktorene kan få dem til å føle seg sosialt ekskludert fra 

sitt nye vertsland. 

FETI-teamet (Oslo Voksenopplæring Servicesenteret, SWAPWest. ENGIM og Istanbul University) 

mente at den dramatiske økningen i flyktninger fra Ukraina ville utgjøre en utfordring for utøvere i 

denne sektoren, og med FETI-Add ønsker vi å bidra til å støtte enkeltpersoner og organisasjoner som 

jobber med denne nye gruppen flyktninger og innvandrere. Pakken kan også brukes i forbindelse 

med det korte kurset for utøvere 'Empowering Migrants – A Framework for Practitioners' og andre 

FETI-ressurser, samt et supplement til "Workshop for Ukraine" 

https://www.scottishwideraccess.org/moodle/course /view.php?id=8  

Modellen vi har utviklet - FETI-modellen (se nedenfor) tilbyr en vei for å inkludere deltakerne i 

mottakslandene, og dermed påbegynne prosessen med å integrere dem i det sosiale fellesskapet. 

Materialet og øvelsene som tilbys i denne pakken og FETI-prosjektet tilbys til fri bruk av alle som er 

interessert i inkludering av flyktninger og asylsøkere. 
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FETI-modellen skisserer ulike trinn som flere flyktninger kan møte hos organisasjoner og byråer. Det 

første trinnet har vi kalt ‘Å møte personen’, deretter går vi videre til ‘Å tette gapet’. Veien deler seg 

så inn i en vei mot arbeidsmarkedet, dvs. jobb, eller opplæring for å oppnå arbeid eller utdanning. 

For hvert trinn i modellen har vi en "Pool of tools"/verktøykasse, hvor du kan velge verktøy basert på 

nasjonal kontekst, situasjon og deltakerne du møtes. 

Utfordringer ved integrering av flyktninger i samfunnet og å utruste dem for møte ulikhetene i 

mottakerlandet er altfor store til at et enkelt prosjekt kan løse det alene, men siden mange land 

deler de samme problemene, følte vi at en koordinering av metoder kan være et stykke på vei mot å 

hjelpe flyktningbefolkningen å sikre nødvendig arbeid, utdanning eller opplæring som fører til 

sysselsetting. 

"The European Pillar of Social Rights" sier "Alle har rett til kvalitets- og inklusiv 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 takle overganger på arbeidsmarkedet". Samtidig med denne forpliktelsen ble 

anbefalingen "Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults" vedtatt av EU-rådet i 2016, og 

denne bekreftet at voksne elever bør få tilgang til ett kontinuerlig, sammenhengende og omfattende 

initiativ som involverer faginstanser som er ansvarlige for å gi ferdighetsvurderinger, læringstilbud og 

valideringsordninger.  

 

Dessuten forutsetter det årlige programmet for 2019 for implementeringen av "Erasmus+", i tråd 

med ET2020, etablering av og tilgang til opplæringsretninger som en prioritet ved å utvikle innovative 

tilnærminger, som igjen gjør det mulig for voksne å få tilgang til læringsveier som vil passe overens 

med deres spesifikke behov. Mye av arbeidet vi har gjort innenfor FETI-prosjektet har vært rundt 

veiledning og rådgivning med flyktningene for å hjelpe dem med å avgjøre hvilken vei de bør ta i sin 

fremtidige karriere, og hjelpe dem frem mot dette målet. 
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I 2016 forlot 63 millioner europeiske voksne utdanning med kun en grunnskoleutdanning som 

høyeste fullførte utdannelse. Tatt i betraktning disse dataene, fremhever den europeiske agendaen 

for voksenopplæring behovet for å gjøre lavt kvalifiserte voksne i stand til å møte de ulike sosiale og 

økonomiske endringene i samfunnet, og dermed redusere ustabilitet ved å øke deres kompetanse. 

Dessuten viser "OECD Survey of Adult Skills" at lavt kvalifiserte voksne har mindre sannsynlighet for å 

finne en jobb eller ta del i læring, selv om dette er nøkkelen til deres sosiale inkludering og 

demokratiske deltakelse. Disse faktorene veier spesielt tungt for flyktningbefolkningen som kan ha 

svært lav utdanningsbakgrunn og liten eller ingen språkkompetanse i landet de befinner seg i. 

Europeisk forskning på arbeidsmigrasjon har funnet at innvandrere er overrepresentert på lavere 

nivå på arbeidsmarkedet, i usikre og lavtlønnede stillinger og med begrenset inntektsmobilitet. 

Mange kan derfor føle seg ekskludert fra sine nye samfunn når behovet for å bli inkludert i 

samfunnet og arbeidsplassen aldri har vært høyere. 

De fleste europeiske land setter et mål om at flyktninger skal nå et kompetansenivå i språket i 

mottakerlandet, og spesielt for noen kan dette være hensiktsmessig da de trenger å kunne 

kommunisere på et høyt nivå for å gå på videreutdanning eller gjenoppta spesielt noen yrker for 

eksempel innen barnehage eller medisin. Å være aktiv i enten utdanning, eller sikre oppnåelse av 

ferdigheter innen yrkesfag er en av de viktige metodene for inkludering i det nye samfunnet, og dette 

oppmuntres. 

 

Målet med FETI-prosjektet var å bidra til denne prosessen ved å: 

• Sikre bedre integrering for innvandrere/flyktninger 

• Støtte opp under sosial inkludering 

• Bedre kartlegge eksisterende kompetanse 

• Tilby karriereveiledning 

• Gi muligheter for kvalifisering og retningsvisning 

• Øke den enkeltes ansettelsesmuligheter ved å utvikle kjernekompetanse 

 

Vi mener at vår modell og støttemateriellet vil kunne hjelpe deg med å oppnå dette med 

flyktninggruppene eller enkeltpersonene med fluktbakgrunn som du møter. 

 

Hvor begynner jeg? 

I en ideell verden håper vi at du har fått noe opplæring og støtte i rollen din, men vi vet at dette ikke 

alltid er tilfellet, noe Ukraina-krisen viser. Hvis du er ny i oppgavene, kan det være lurt å begynne 

med å gjennomføre vår Workshop for Ukraina, detaljer om dette kan du finne på: 

https://www.scottishwideraccess.org/moodle/course/view.php?id=8 

 

 

https://www.scottishwideraccess.org/moodle/course/view.php?id=8


 
 

 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 bruk  

 

Hvis du ikke kan gjøre dette, så tilbyr vi en rekke materialer for å støtte deg. Vi har blant annet 

utviklet et kort kurs for praksisutøvere kalt "Empowering Migrants: A Framework for Practitioners". 

Videre finnes det tilgjengelig materiale på FETI-nettsiden. Her kan du blant annet finne alle 

veiledningsverktøyene.  

Vi har også designet noen fiktive karakterer, «Personaer», som inkluderer noen av egenskapene som 

kan være typiske for flyktningene vi møter. Personaene er en måte å eksemplifisere brukere og gi 

deg en idé om hva disse personene kan trenge av støtte. Vi har også inkludert en flyktning fra 

Ukraina, som et eksempel for deg på hva du kan kunne møte. FETI-teamet mener at det å ha noen 

visuelle eksempler er en nyttig måte å øke praksisutøvernes innsikt på, spesielt i en periode som 

denne hvor tilstrømningen av migranter fra Ukraina kan legge press på, og overbelastede 

organisasjoner og ansatte. Personaene viser hvordan ulike verktøy og metoder kan brukes sammen 

med flyktningene (i ulike institusjonelle og kulturelle sammenhenger) og viser deg hvordan du kan 

bruke den mest hensiktsmessige yrkesutøvelsen, og verktøyet for mennesker med ulik bakgrunn og 

behov innenfor målgruppen. Du kan se disse på: https://fetiproject.com/wp-

content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf pp74-90. 

 

Å møte personen 

«Møte personen» er det første trinnet i å bygge en relasjon til flyktningen og vil 

variere avhengig av når den enkelte tar kontakt eller blir henvist til deg eller din 

organisasjon. I noen tilfeller kan dette være veldig tidlig etter at personen 

ankommer landet ditt, men i andre tilfeller kan det være når de er mer etablerte. 

Et av de største utfordringene når man jobber med sårbare mennesker som 

flyktninger, er tillit. Å bygge en relasjon til den andre, selv om det er av kort eller lang varighet, utgjør 

grunnpilaren for å kunne jobbe med personen, uansett hva han eller hun har behov for. Dette være 

seg karriereveiledning, jobbstøtte, delta på yrkesrettede kurs, støtte til grunnutdanning eller sosial 

eller administrativ hjelp. Uten slik tillit vil ethvert forhold som føres med mennesker med en 

vanskelig fortid som flyktninger være ineffektivt. Du må også være klar over kulturelle forskjeller 

mellom ditt eget land, og i Ukraina. Dette er også viktig for å kunne bistå den enkelte med å finne en 

passende vei videre. Finn ut av for eksempel hvordan denne personen vil kunne forholde seg til 

autoriteter? Blir de påvirket av tradisjonelle kjønnsroller i yrkesvalg eller i atferd? 

Du bør prøve å forstå hvordan denne personen kom til landet ditt. Dette er en lytteaktivitet, der du 

vil være i stand til å oppdage personens behov og rekonstruere de manglende leddene i 

"behovskjeden" som er uttrykt (for eksempel kan behovet for en jobb være underordnet eller knyttet 

til tillatelse til å bli i landet, språkkunnskaper, helsevesen, bolig etc). 

Her blir du kjent med personen, og som alle menneskelige relasjoner spiller det første møtet en 

grunnleggende rolle i utviklingen av forholdet. 

Det kan være hindringer som hindrer vedkommendes behov i å bli dekket, eller han kan trenge noe 

spesifikt som medisiner for et eksisterende helseproblem. På dette stadiet vil det ikke være mulig å 

imøtekomme alle forespørsler eller krav fra personen – som kan oppstå senere. 

I prosjektet ble målgruppene våre gitt hjelp basert på individuelle behov slik at denne modellen 

kunne utvides til flere instanser i fremtiden, og dermed utgjøre et godt grunnlag for uavhengighet. 

 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf%20pp74-90
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf%20pp74-90
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Tette gapene 

Det neste trinnet er "fjerne hullene/tette gapene" og bør ideelt sett utføres av 

samme veileder for å bygge videre på relasjonen som er etablert mellom dem. 

Dette aspektet spiller en viktig rolle i arbeidet med flyktninger. Deres erfaringer og 

fortid har ofte en stor innvirkning på deres tilnærming til nåtiden og i deres evne 

til å se seg selv i fremtiden. Dette, kombinert med dårlig kunnskap om det nye 

landets språk, gjør enhver vei mot inkludering vanskelig. Av denne grunn er de første fasene av 

modellen vår avgjørende. 

FETI-teamet bestemte seg for å kartlegge passende verktøy for sine målgrupper med tanke på 
kompetansen som ble ansett som avgjørende for å muliggjøre progresjon enten til arbeid eller 
utdanning. En oversikt over de ulike innsamlede verktøyene ble laget (se nedenfor). 

 

Verktøy "Møte personen" 

 

 

 

 

 

 

Verktøy "tette gapene/fjerne hullene" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegge bakgrunn

Kartlegge språkferdigheter

Kulturell bevissthet

SØT fra Norge 

ESPOR "My box" fra Italia 

Workshop- selvvurdering fra 

Skottland 

Livslinje fra Norge 

Yrkesfaglige veier og utdannelse

Karriereveiledning

Kompetanse og ferdighets kartlegging

VIP 24 fra Norge 

SØT fra Norge 

ESPOR "My box" fra Italia 
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Verktøy "Arbeidsmarked" 

 

 

 

 

 

 

 

Verktøy "høyere utdannelse" 

 

 

 

 

 

 

 

Personen kan ønske å endre karriereretning og ha en ny start, ta en annen yrkes- eller utdanningsvei 
eller jobb, og han kan mangle veiledning, eller ikke vite hvilke kompetanser som trengs for den veien 
/ jobben han ønsker å forfølge. FETI-tilnærmingen kan hjelpe flyktningen med å gjennomføre en 
grundig analyse av alle sine erfaringer innen opplæring og arbeid (formell, ikke-formell og uformell). 
Dette vil gi dem en bedre forståelse av sine egne egenskaper og kompetanse og kan eksempelvis være 
til hjelp hvis vedkommende skal skrive CV  eller søke studier. Har for eksempel personen nok 
matematikkunnskaper for å forfølge en karriere innen ingeniørfag? 
 
Din rolle er å veilede dem mot det de ønsker og som passer best for deres behov på dette tidspunktet. 
Husk at flyktningene er forskjellige og at de eksempelvis kan ha traumer, kan ha et stort behov for å 
jobbe eller bli pålagt å ta på seg ekstra ansvar ettersom mange flyktninger reiser med utvidede 
familiemedlemmer. 
 
I prosjektet har vi oppmuntret til integrering av innvandrere og flyktninger i vertslandet. Vi mener at 
den beste måten å oppnå dette på er å utvikle strategier, metoder og utdanningsmuligheter som 
styrker en persons posisjon i stedet for å utvikle en felles tilnærming for alle. Vi vurderte hver deltakers 
egenskaper, ferdigheter og kompetanse og bygget på vurderingen for å utvikle nøkkelkompetanse. Vår 
modell støtter enkeltpersoner til å gå inn i utdanning eller arbeidsstyrken ved å sikre at de er klar over 
sine egne læringsstrategier. Vi bestrebet oss på å sikre at hver deltaker fra pilotgruppene var 
selvbevisste på den veien som best passet deres behov for å få arbeid eller inngang til utdanning.  
 

Myndiggjøring og støttetiltak

Sosiale rettigheter

Vurdering av tidligere læring

VIP 24 fra Norge 

"My world of Work" fra Skottland 

PUOI fra Italia 

Vurdering av tidligere utdannelse

Veilednign i det nye landet

Karriereveiledning og arbeidsmarkedet

Selvvurdering (online)fra Tyrkia 

Kulturell intelligens fra Tyrkia 

"Taking Stock" fra Skottland 

Vurdering av tidligere læring fra 

Skotttland 
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Språkbarrierer, mangel på inntekt og kulturelle forskjeller er noen av utfordringene som 

deltakergruppen vår prøvde å overvinne for å integrere seg i sine nye samfunn. Vi ønsket å lette 

veien for denne befolkningen og der det var nødvendig utvikle nye veier. 

 

Hva kan FETI hjelpe meg med? 

FETI-modellen ble utviklet ved at vi forestilte oss forskjellige "veier" som brukerne våre kan velge å ta 

og de ulike stadiene som kan finnes. Målet var å samle verktøy og metoder slik at når du møter 

flyktningen, har du en tilgjenglig modell og verktøy du kan ta i bruk. 

 

FETI-modellen omfavner ulike aspekter. Det ses eksempelvis på målgruppens ferdigheter, 

karriereveiledning, vurdering av den sosiokulturelle arbeidsbakgrunnen personen har kommet fra og 

deretter videre til å jobbe mot sosial samhørighet og integrering i vertssamfunnet. Dette innebærer 

ofte også å oppmuntre til å forbedre språk- og kommunikasjonsferdigheter i det nye landet. 

Regjeringer og organisasjoner er fokusert på å gi innledende praktisk hjelp som svar på Ukraina-

krisen. Å inkludere flyktninger i arbeidsmarkedet og utdanning er en del av dette målrettede 

arbeidet, og det må selvfølgelig være tilbud on veiledning og rådgivning til flyktninger knyttet til 

dette. 

En av tingene du kan tilby er å vurdere eksisterende ferdigheter og kompetanse og finne ut om noen 
av de eksisterende kvalifikasjonene passer og er anerkjent i ditt land, spesielt hvis flyktningen har 
diplomer eller vitnemål for disse. Dette er også en mulighet til å belyse hvor kompetanseutvikling kan 
bistå med integreringsprosessen. FETI har produsert materialer og verktøy for å hjelpe deg med å 
vurdere ferdigheter og kompetanse for å oppmuntre til integrering i enten arbeidsmarkedet eller 
utdanning og opplæring. Det er også utviklet en workshop som du kan bruke, som er utviklet spesielt 
for at hver person selv skal kunne vurdere sin egen kompetanse (lenken til dette er nedenfor). 
 

Hvilke veier kan personen ta? 

Som du så i FETI-modellen ovenfor, har vi delt veien i to her, en vei inn i arbeid og en til utdanning. 

Nå som du har hatt minst et par møter med flyktningen din, vil dere kunne snakke om hva som er 

den beste veien for dem, og du vil kunne snakke mer om denne veien eller henvise de til noen som 

kan mer om dette.  

 

Inn i arbeidsmarkedet eller inn i utdannelse? 

Det finnes mange verktøy som er tilgjengeliggjort av FETI-
partnerne. Aktuelle verktøy som vi mener kan passe i møte 
med målgruppen er eksempelvis: 
 

• SØT Norge (fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Norge) 

• ESPoR "my box" aktivitet (Fra ENGIM Piemonte Associazione, Italia) 

• Livslinje (Fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Norge) 

• Forberedelse for høyere utdanning (fra Scottish Wider Access Programme West Scio, 

Storbritannia) 
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Vi tror at valgmuligheter når det kommer til metodikk og verktøy er en stor styrke i modellen som er 
opprettet, fordi dette gjør den fleksibel og tilpasningsdyktig for de ulike deltakere som du kan møte i 
arbeidet ditt.  

Du kan velge hvilket verktøy du vil bruke og hvordan du vil tilpasse verktøyene avhengig av ulike 
faktorer eksempelvis tid, bruk og implementering. Vi tilpasset vår metodikk og våre verktøy i alle våre 
partnerland, og dette får oss til å tro at man vil kunne bruke metodikken også i andre land. 

For brukervennlighet er alle verktøyene hyperlinket nedenfor. 

Hva mer trenger jeg å vite? 

I alle veiledninger og ved bruk av de ulike verktøyene bør man også ha fokus på en interkulturell 

tilnærming. Alle som arbeider med flyktninger må håndtere mangfold og kulturell pluralisme i 

utførelsen av sin oppgave; Dette betyr at det er behov for å bruke en tilnærming som prøver å forstå 

den andre personens perspektiv. Den interkulturelle rådgivningstilnærmingen støtter 

enkeltpersoner, grupper, familier og lokalsamfunn som tilhører minoritetsgrupper, med sikte på å gi 

en introduksjon til vertssamfunnet, sikre deres integrasjon og forbedre deres utsikter samtidig som 

de støtter dem i håndteringen av overgangskrisene som er typiske for migrasjonsprosesser. 

Finnes det en opplæringsveiledning for de som arbeider med flyktninger? 

FETI Best practice guide(IO5) fremhever flere av funnene i prosjektet vårt og fokuserer på 

retningslinjene, etikken og ideene som representerer effektive eller forsvarlige handlingsforløp for å 

jobbe med flyktninger. 

Den fokuserer på effektiv praksis som brukes av FETI-teamet med flyktninger. Det inkluderer 
stemmene og erfaringene til noen av deltakere i FETI-prosjektet og av fagfolk som jobber med 
innvandrere og flyktninger takket være produksjon av podcaster som er tilgjengelige på prosjektets 
nettside på: https://fetiproject.com/podcast.html 

Gjennom kontakt med ulike etater og organisasjoner som jobbet med flyktninger, ble det åpenbart at 
mange av de ansatte aldri hadde hatt opplæring i sin rolle. Vi ønsker å hjelpe til med denne mangelen 
ved å produsere ikke bare denne FETI-Add-pakken, men også det korte kurset for utøvere i feltet, 
Empowering Migrants - A Framework for Practitioners, for å hjelpe dem med sin rolle. 

Dette er tilgjengelig på: https://fetiproject.com/short-course-for-practitioners.html 

 

Hvor finner jeg mer informasjon om FETI-prosjektet? 

Du finner alle prosjektresultatene og -produktene på vår nettside: www.fetiproject.com 

Nedenfor finner du linker til alt materialet vi har nevnt i FETI-Add-pakken. Lykke til i din rolle! 
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Linker til FETI-verktøyene: 

En rekke ideer for å støtte deg i å gjennomføre ulike aktiviteter finnes i Intellectual Outcome 3 
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf 

Kompetansevurdering workshoppen kan du finne her: 
https://www.scottishwideraccess.org/moodle/course/view.php?id=8 

Personaene (eksempelhistorier) finner du her: 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-
kombinert.pdf pp74-90 

Det korte kurset for utøvere kan du se her: 

https://fetiproject.com/short-course-for-practitioners.html 

Podcastene med flyktninger og ansatte finner du på:  

https://fetiproject.com/podcast.html 

Workshop for Ukraina kan nås på: 

https://www.scottishwideraccess.org/moodle/course/view.php?id=8 
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