
Arbeidsmarkedstiltaket Norskkurs med 
arbeidspraksis for fremmedspråklige med 
arbeidslivkunnskap inklusiv norskopplæring 
og arbeidspraksis.

Arrangør: LIAS kompetanse

Underleverandør : Vesterålsprodukter

Lias Kompetanse og Vestrålsprodukter er 

arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Våre veiledere har lang erfaring med  

arbeidsforberedende kurs og motivasjonsarbeid, 

og de har god kontakt med det lokale næringsliv.

For ytterligere informasjon om kurset,

 ta kontakt med undervisningsansvarlig

Edel-Annie Høgsten Knutzen

SVOLVÆR LEKNES

42 29 60 24

eak@lias.no

Camilla Indrevoll

474 58 032

camilla.indrevoll@lias.no

KOMPETANSE

Grete Nordgaard

SORTLAND

45 61 46 51

grete.nordgaard@vesteralsprodukter.no



Pr uke er det tre dager praksis og to dager teori.

Deltaker følger arbeidstedets ordinære arbeidstid 
i praksisdelen. Dette gjelder også i forbindelse med høytider og 
ferieavvikling. Kurset har obligatorisk oppmøte.

Innhold:
Teoridelen: Kartlegging av språk, opplæring i norsk, jobbing med CV, 
interesse kartlegging,  avklaring av yrkesmål/ønske og opplæring i 
norsk arbeidsliv.
Ved oppstart og avslitning gjennomføres innplaseringstester i 
norsk. Opplæring i norsk med mål om å øke deltakers muntlige og 
skriftlige norskferdighet.
Opplæring i metoder og veier som fører til arbeid, 
arbeidsdeltakelse eller utdanning.

Arbeidspraksis: Kursleverandør skal sammen med deltaker finne 
relevant arbeidspraksis hvor de kan 
bruke å utvikle sine norskkunnskaper. Hver deltaker 
blir fulgt opp av egen veileder i praksisperioden. 
Det vil være dialog/veiledning med både 
arbeidsgiver og deltaker.

Formål med kurset: 
 • Å styrke fremmedspråklige sine muligheter til å delta 
  i yrkes- og samfunnslivet, og bli økonomisk selvstendig.
 • Å øke de muntlige og skriftlige norskferdighetene
 • Å øke kunnskapen om arbeidsmarkedet.
 • Å styrke deltakers mulighet til videre utdanning, 
    arbeid og økonimisk uavhengighet.

Målgruppe:
Fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med 
gyldig arbeidstillatelse.

Kurssted: 
Lofoten (Svolvær og Leknes) Og Vesterålen (Sortland)

Kurset kan ta 15 deltakere. Det er på fulltid og varer i 41 uker. De fire 
første ukene er ren teoretisk opplæring med 
30 undervisningstimer pr. uke. 
De resterende 37 ukene er kombinert arbeidspraksis 
og praksisbasert språkopplæring.

 


