Søknad om deltakelse i introduksjonsprogrammet og norsk
med samfunnskunnskap
Personalia
Fornavn

Etternavn

Telefon

E-post

Adresse

Postnr og sted

Fødselsnummer
(11 siffer)
DUF nummer
Kjønn

kvinne

Fødeland

mann

annet
Statsborgerskap

Når kom du til
Norge?

Søknad om deltakelse
Jeg søker om deltakelse i introduksjonsprogrammet

Kryss av

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
§ 12. Ansvar for introduksjonsprogrammet
Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram etter dette kapittelet.
Kommunen skal treffe vedtak om og sørge for oppstart av introduksjonsprogram til innvandrere som
omfattes av § 8 første ledd så snart som mulig og senest innen tre måneder etter bosetting eller krav
om program fremsettes.
Kommunen skal utstede deltagerbevis ved gjennomført eller avbrutt program.
§ 14. Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde:
a) opplæring i norsk
b) opplæring i samfunnskunnskap
c) kurs i livsmestring
d) arbeids- eller utdanningsrettede elementer.
Deltagere som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning. Det samme gjelder
deltagere som får barn i løpet av programmet.
Innholdet for øvrig skal tilpasses den enkeltes behov og det fastsatte sluttmålet etter § 13.
Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid.
Departementet kan gi forskrift om minstekrav for kurs i livsmestring og foreldreveiledning

§ 15. Integreringsplan
Kommunen skal, samtidig som det treffes vedtak etter § 12, utarbeide en integreringsplan.
Planen skal utarbeides sammen med deltageren og utformes på bakgrunn av gjennomført
kompetansekartlegging, karriereveiledning og en vurdering av hvilke elementer deltageren kan
nyttiggjøre seg. Planen skal bygge videre på elementer deltageren har gjennomført før bosetting i
kommunen.
Integreringsplanen skal minst inneholde deltagerens sluttmål og norskmål etter §§ 13 og 31,
angivelse av omfanget av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, programmets varighet etter §
13, elementene i programmet og klagemuligheter.
Det skal begrunnes i planen hvilke arbeids- eller utdanningsrettede elementer som er valgt, og
hvordan disse vil styrke den enkeltes mulighet for deltagelse i yrkeslivet.
Kommunen avgjør innholdet i integreringsplanen dersom det er uenighet mellom kommunen og den
enkelte.
Planen skal vurderes jevnlig og ved vesentlig endring i deltagerens livssituasjon.
Deltagere i introduksjonsprogram skal ha én samlet integreringsplan for deltagelse i
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
§ 16. Integreringskontrakt
Kommunen og deltageren skal inngå en integreringskontrakt samtidig som det utarbeides en
integreringsplan etter § 15. Kontrakten skal angi kommunens og deltagerens gjensidige forpliktelser
og deltagerens langsiktige mål.
Kommunen skal i kontrakten forplikte seg til å tilby introduksjonsprogram og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter kapittel 4 og 6, slik at deltageren kan oppfylle sitt sluttmål og sitt norskmål
etter §§ 13 og 31.
Deltageren skal i kontrakten forplikte seg til å følge opp målene og elementene som er fastsatt i
integreringsplanen, jf. § 15.

Dato og underskrift
Dato

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83, 3833 Bø i Telemark

Signer

