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Yrkesnorsk med praksis er et tiltak fra NAV, primært for minoritetsspråklige med behov for 

arbeidsrelatert norskopplæring. Kursets formål er å styrke deltakernes kunnskaper og 

ferdigheter i arbeidsrelatert norsk, særlig knyttet til valgt bransje/praksissted. Det er et mål å 

formidle deltakerne til arbeid eller styrke deltakernes muligheter for å komme over i videre 

kvalifiserende løp. 

Deltagruppen arrangerer tiltaket på vegne av NAV. Deltakerne får minst fire ukers teoretisk opp-

læring, med vekt på bransjerettet norsk, før språkpraksis. Tiltakets totale varighet er 18 uker. I 

praksis er deltakeren fire dager i uka i din bedrift, og en dag hos oss for videre opplæring. 

Å være språkfadder er den viktige jobben med å følge opp deltakeren underveis i praksisopp-

holdet, slik at han eller hun både lærer å mestre bedriftens arbeidsoppgaver, og får styrket sine 

kunnskaper og ferdigheter i spesielt den delen av det norske språket som er viktig i din bedrift. 

Mer informasjon om å være språkfadder, med tips og råd til de som skal jobbe med intern 

opplæring i bedrift, finner du på Deltagruppens hjemmeside. 

Oppfølgingen av deltaker skjer etter en individuell opplæringsplan. Innholdet tar utgangspunkt i 

oppgaver og språklige områder i din bedrift. Som språkfadder vil du ha en sentral rolle i å bistå til 

å konkretisere denne planen, og en gjennomgang finner du i denne orienteringen. 

I denne orienteringen går vi igjennom følgende punkter: 

• Opplæringsplanen 

• Attest 

• Opptak av lyd og bilde i bedrift 

• Capeesh 

• HMS 

Mal for opplæringsplan ligger vedlagt. Før praksisoppholdet starter skal vi i fellesskap ha kommet 

frem til noen aktuelle områder for læring. Underveis i perioden er det rom for å legge til flere 

områder og oppgaver, ut fra deltakerens progresjon og hva som virker relevant. 

Underveis i praksisoppholdet vil vi ha jevnlig kontakt med både deg og deltaker. Her ser vi blant 

annet nærmere på deltakerens progresjon, og eventuell justering av opplæringsplanen. 

 

 

 



Opplæringsplanen 

Her er det fire ting som er avhengig av forholdene i din bedrift: 

• Forutsettes det gjennomført norskprøve, eller noen form for kurs eller sertifisering for å 

jobbe i din bedrift? 

• Fem generelle områder for norsklæring (utenom de konkrete arbeidsoppgavene). 

• Noen deltakere kan sikte seg inn på videre utdanning eller å fullføre et læreløp; i tilfelle 

må noen av arbeidsoppgavene i bedriften kunne vurderes opp mot kompetansemål i 

aktuell læreplan. 

• De faktiske arbeidsoppgavene deltakeren skal utføre i din bedrift. Oppgavene må 

selvsagt være tilpasset det deltakeren kan, eller kan lære. NAV ønsker at selve 

språktreningen skal stå i fokus, så til hver arbeidsoppgave bør det være skriftlige og 

muntlige læringsmål. Vi kan gjerne hjelpe til med å utforme disse læringsmålene. 

Attest 

NAV ønsker at deltakeren får attest etter endt arbeidspraksis. Denne skal inneholde en vurdering 

av språknivå og yrkesferdigheter. Så lenge den individuelle opplæringsplanen holdes jevnlig 

oppdatert bør det være greit å bruke denne som utgangspunkt for en slik attest. 

Opptak av lyd og bilde i bedrift  

Som en del av språkopplæringen er det fint om deltakeren får anledning til å bruke 

mobiltelefonen til å ta bilder og evt. lydopptak/filmopptak fra bedriften. (Dette er avhengig av 

samtykke fra bedriften, og vi vil inngå skriftlig avtale før dette kan finne sted.) Deltakeren tar opp 

/ tar bilde av språklige situasjoner / steder med skrift og tar med seg tilbake til Deltagruppen, slik 

at vi kan øve på det språket som brukes. 

Det vil være nyttig om du kan bistå med enkelte slike opptak. Dersom deltakeren for eksempel 

kan ta opp lyd eller video av en person som forklarer en arbeidsoppgave, får han eller hun god 

tid til å øve på språkforståelsen senere. 

Capeesh 

De fleste deltakere vil gjøre bruk av en ny språktreningsapp, Capeesh. Denne vil de klare å bruke 

på egen hånd, men det kan være interessant å ta en titt på den. 

HMS 

Vi er oppmerksomme på at enkelte deltakere har en tendens til å svare «ja» på om de forstår, 

selv om de ikke forstår. Dette er ofte kulturelt betinget. I visse tilfeller, spesielt relatert til HMS-

områder, kan dette være uheldig. Hvis du forklarer noe vesentlig, og deltaker sier «ja, jeg forstår», 

kan det være en god ide å be deltakeren om å gjenta det du nettopp har forklart. 


