
 

FORBEREDENDE KURS TIL  

FAGBREV FOR 
MINORITETSSPRÅKLIGE  

 

NetPed arrangerer kurset for arbeidssøkere over 19 år med innvandrerbakgrunn med lave formelle 

kvalifikasjoner. Målet med kurset er å øke deltakernes formelle kvalifikasjoner, heve språkferdigheter og 

sikre motivasjon og kunnskap knyttet til viktigheten av utdanning. Kurset har aktivitet 5 dager i uka, og 

varer omtrent et skoleår (40 uker). 

Målgruppe  

• Deltakerne bør være på minimum nivå A2 (muntlig). Jo bedre språkferdighetene er, jo lengre 

kommer man ofte på veien mot fagbrev eller annen formell kompetanse. Deltakere vil imidlertid 

også få utbytte av kurset dersom de er under A2 (muntlig).  

• Mye erfaring fra arbeidslivet kan være en stor fordel. Dersom man har både norskkunnskaper 

over A2 og mye arbeidserfaring, har man gode forutsetninger for å ende med en klar vei mot 

formell kvalifisering  

Resultater og mål  

• Målene utarbeides individuelt for hver enkelt deltager. Har man ingen erfaring fra arbeidslivet 

eller ønsker om veivalg, kan det være aktuelt å prøve ut forskjellige retninger.   

• Formell kvalifisering er det overordnede målet, og den kan komme i mange former:  

o Fagbrev (i form av eksempelvis fagbrev på jobb-ordningen, lærekandidat eller 

praksiskandidat)  

o Kompetansebevis  

o HMS-, sikkerhetskurs og andre kvalifiserende kurs innenfor en sektor  

o Plass på videregående skole  

o Godkjenningsordninger for dokumentasjon fra hjemlandet (NOKUT o.l.)  

• For noen deltakere kan man komme langt på vei mot et av disse i løpet av kurset. Noen vil få slik 

formell kvalifikasjon i løpet av kurset, mens de fleste vil som et minimum ha en klar plan frem 

mot formell kvalifisering når kurset er slutt  

• Økte grunnleggende ferdigheter, da særlig norskferdigheter, er et overordnet mål for samtlige 

deltakere. For enkelte kan også økte språkferdigheter være en kvalifisering i seg selv  

• Alle deltakere får og blir meldt opp til Norskprøven på passende nivåer ved kursets slutt  

  



  

  

  

Individuell veiledning og oppfølging  

Våre lærere bistår deltakerne med blant annet  

• Søke om plass på skole og karriereveiledning  

• Samle papirer og dokumentasjon for å se hvordan man best kan bruke denne i Norge  

• Bistå med NOKUT-søknader o.l.  

• Finne egnede praksisplasser  

• Ukentlig oppfølging på praksisplass i form av besøk og/eller telefon/digital kommunikasjon  

  

Undervisning og arbeidstrening  

Kurset har i snitt 2 dager undervisning i klasse, og 3 dager arbeidspraksis. Undervisningen i klassen 

handler først og fremst om språkundervisning og å opparbeide seg andre ferdigheter knyttet til 

kvalifisering (studieteknikk, sjangerforståelse, språkforståelse m.m).   

• Språkundervisningen er tuftet på en praksisnær metode som gir deltakerne helhetlig forståelse 

og verktøy for å fortsette språkutviklingen også utenfor klasserommet  

• Praksisdelen av kurset er individuelt tilrettelagt ved at målene for arbeidstreningen kan være 

ulike fra person til person. For enkelte kan det bli aktuelt med konkrete kvalifiseringer i løpet av 

kurset på praksisplassen, mens for andre kan det være språk og kommunikasjon eller 

opparbeiding av erfaring som er viktig. Alle deltakere vil ha en type kvalifisering som mål.  

 

 

 

  

Ved spørsmål om kurset, kontakt:  

Fredrik Perry Røren, faglig ansvarlig i NetPed  

940 10 213 

fredrik@netped.no  

Rune Berrefjord, daglig leder i NetPed  

951 26 737 rune@netped.no  
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