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Gevinster og effekter
Prosjektet har lykkes med å nå alle måltall. Vi har deltatt på 12 landsdekkende/regionale
samlinger der integrering og praktisk gjennomføring av kurs har vært tema, vi har bidratt til
gjennomføring av 23 kurs med tilsammen 102 deltakere og vi har arrangert en fagdag for å
samle og utveksle erfaringer.
Det har likevel vist seg å være utfordrende å finne lokallag og ildsjeler som er motiverte til å
starte denne type kursvirksomhet. det var helt nødvendig å delta på de 12 samlingene for å
finne motiverte lag. Og der vi finner en eller flere ildsjeler i et lokallag, som får nødvendig og
god kontakt med flyktning-tjenesten i kommunen lykkes vi svært godt. Å starte på nye steder
er mer krevende. Som vi beskriver senere i rapporten hjelper det med stabil og forutsigbare
økonomiske rammer. Bidraget fra IMDI gjort arbeidet enklere for mange arrangører.
Geografisk sprer virksomheten seg jamt over Sør-Norge, og vil lykkes ikke med oppstart
i nord. Vi trodde det ville være enklere for lagene å arrangere kurs for hele grupper av
innvandrere enn å inkludere innvandrere i ordinære kurs der tok vi litt feil. Resultatet vi at
det er langt flere innvandrere på kurs sammen med vanlige kursdeltakere enn våre måltall.
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Det oppfattes som svært gledelig og gir trolig mye bedre språktrening, samt gir mulighet til å
skape nettverk og bekjentskap.

Målbare resultater
Resultater Måltall Endelig resultat 2019

1 Flere innvandrere med på lokale
kurs

100 102

2 Arrangere flere kurs 20 23

3 Tema på kursarrangøropplæring 10 12

4 Arrangere fagsamling for lokale
kursarrangører

1 1

Målgrupper
Målgruppe Beskrivelse Måltall Endelig

resultat for
2019

1 Innvandrere generelt Bosatte innvandrere på ordinære
kurs

25 49

2 Innvandrere generelt Bosatte innvandrere på
spesialtilpassa kurs

75 53

Vurdering og erfaringer

Vurderinger
Vårt prosjekt har hatt mange samarbeidspartnere. Alle de lokale arrangørene har vi
vært i nær dialog med i hele prosjektperioden. Både før kursene startet, i gjennomføring,
ved rapportering og på erfaringskonferansen. Kontakt mellom Studieforbundet og den
enkelte arrangør og ildsjel i de lokale lagene har vært avgjørende for å motivere til
kursoppstart og kursutvikling. Studieforbundet har også i stor grad prioritert å være tilstede
på kurrsarrangørens arena for informasjon, modellering og motivering. I tillegg forsøkte
vi å samle flest mulig av kursarrangørene på felles fagdag. Dette mener vi var viktig for
felles informasjon, erfaringsdeling, motivasjon og nettverksbygging mellom arrangører
som holder kurs for denne målgruppen. Vi erfarer at kursarenaen bidrar til kunnskap,
sosialisering, trygghet, bedre språkforståelse, kulturforståelse og forståelse for norsk
samfunnsoppbygning, og gir anledning til å få et lokalt nettverk. Vi mener lokalt nettverk er
særdeles vesentlig for å bli integrert i et lokalsamfunn.

Erfaringer
Prosjektet har lykkes i stor grad med å få med flyktninger og innvandrere på ordinære kurs
i organisasjonene. Det spesielt gledelig, da vi mener å erfare at slik organisering av kurs
gir best integrering, sammenlignet med spesielt tilrettelagte kurs bare for innvandrere. Der
integreringskurs først greier å slå rot, ser vi at det genererer flere deltakerer og enda flere
kurs. Vi opplever det som en utfordring og en terskel å komme i gang på nye steder, og
å nå nye lokale lag og grupper som er villige til å gjennomføre slike kurs med den ekstra
tilretteleggingen og jobben det fordrer. Vi ser tydelig her at finansiering er viktig i bunnen.
Etableringa av slik kursvirksomehet koster i tid og innsats, da er det ekstra viktig at det ikke
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også koster fordyrer i kroner. I tillegg til finansiering, krever slik kursvirksomehet ildsjeler.
Dette gjør oppstart av kurs i alle fylker og i flest mulig kommuner en utfordring. Det har også
vært ulik finanisering for de ulike kursene, noen er gjennomføres med stor grad av frivillig
innsats - andre er mer kostnadskrevende. Vi har valgt å ha en individuell vurdering slik at alle
kurs ble særskildt behandlet. Dersom kunne vi gjennomføre flere kurs enn planlagt.

Brukermedvirkning og rekruttering
Hver organisasjon og hvert enkelt lokallag har i samråd med Studieforbundet utviklet og
justert på eksisterende kurs for at kursene skulle falle naturlig inn i annen kursportefølge
i de ulike lokallagene, og med lokal tilpasning i forhold til fagområde, emne og
deltakersammensetning. Deltakerne har blitt rekruttert både som frivillige og som medlemmer
i organisasjonen.

Vedlegg
Annet
Ingen vedlegg lastet opp

Økonomi

Tildelt beløp 2019
300 000

Budsjett og foreløpig regnskap
Budsjett Regnskap Kommentarer

Inntekter 380 000 432 474

Tilskudd fra IMDi 300 000 300 000

Egenfinansiering 80 000 132 474

Støtte fra andre 0

Andre inntekter 0

Utgifter 380 000 432 474

Lønn inkl.
prosjektledelse/
medarbeider

100 000 100 000

Seminar, konferanse 60 000 15 000 Dagskonferanse,
reise og opphold
i samarbeid med
VOFO

Reisekostnader 50 000 60 000 Utgifter til
kursarrangøropplæring

Informasjonsmateriell 10 000 0 Trykkeutgifter

Kontordrift 10 000 10 000 Diverse

Andre utgifter 150 000 247 474 20 kurs x 7.500 til
dekning av utgifter
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Budsjett Regnskap Kommentarer

Balanse 0 0

Vilkårskontroll

Anvendte midler fra IMDi er brukt og utgiftsført (bokført) i tilskuddsmottakers
regnskapssystem i samme år tilskuddet ble gitt for.

Ja

Tilskuddsmidler fra IMDi kun brukt til tiltak og aktiviteter som de ble bevilget for (jf
søknad, rundskriv og tilskuddsbrev)

Ja

Eventuelt ubrukte midler ved slutten av året
---

Avviksrapportering
---

Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger
Vi er stolt over resultatet og takknemlig for alle lokallag og ildsjeler som har gjort dette mulig.
Vi er også glad for støtten fra IMDI som gjør det mulig å gjennomføre. Så håper vi denne
tilskuddsordningen videreføres slik at vi kan fortsette arbeidet. Når lokallagane først har
startet er det mye lettere å utvide med nye tilbud og mot nye målrupper, og fortsette med
ekstisterende tilbud mot nye deltakere.
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