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Fakultetet har meldt interesse for å være et pilotfakultet for å gi arbeidsopplæring til 

flyktninger. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med UiO sentralt som har etablert en 

solid prosjektgruppe i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. 

http://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/ 

Følgende opplegg er nå avtalt med UiO sentralt: 

UiO sentralt er i kontakt med kommuner som har tatt imot flyktninger og iverksatt 2-årige 

introduksjonskurs (som støttes økonomisk med 2 G = tilsvarer ca. 180.000 kr). 

Introduksjonskursene består av norskopplæring og arbeidsrettet praksis. Det er et uttalt ønske 

å gi flyktninger arbeidserfaring som samstemmer med deres fagbakgrunn. Det satses følgelig 

på en individuell tilpasning av arbeidsplassopplæring (som også vil gi språktrening og 

kulturinnføring). 

UiO/HIOA har så langt registrert ca. 30 flyktninger som kan være aktuelle for enten 

arbeidsplasstrening og/eller studier. 2 kvinnelige flyktninger (begge i begynnelsen av 30-

årene) som har fullført legeutdanning i henholdsvis Ukraina og Cuba er meldt vårt fakultet.  

Fakultetet har kommet frem til følgende arbeidsprosess: 

Vi har bedt om at papirer/vitnemål og annen relevant dokumentasjon oversendes fakultetet 

som går gjennom papirene og vil intervjue de to for å få et inntrykk av kompetanse både 

faglig og språklig, pluss klarlegge deres ønsker og fagmiljøtilknytning. Deretter vil fakultetet 

ta kontakt med mulige fagmiljøer som kan være aktuelle for arbeidspraksis og åpne kontakten 

mot fagmiljøet. Flyktningene støttes økonomisk av kommunene og følgelig er lønn ikke et 

tema, men det kan være HMS-utfordringer som vi må klarlegge.  

Vi vil følge nøye med på prosessen med inkludering av flyktningene i fagmiljøene og sørge at 

vi bygger opp erfaringer som kan forbedre vårt opplegg og utnyttes av andre 

fagmiljøer/fakulteter.  

(Fakultetet ved Kristin Heggen er også med  i samtaler om muligheter for å tilby Den 

internasjonale sommerskolens norskkurs til flyktninger. ) 

http://www.uio.no/om/samarbeid/akademisk-dugnad/
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