Case fra Larvik læringssenter
Mohammad fra Syria er 42 år. I Syria fullførte han ordinær studieforberedende videregående skole. Deretter tok han en toårig utdanning i økonomi og
administrasjon på et institutt. Han har vært yrkesaktiv i 12 år hvorav mange av disse årene i bank. Både utdanningen og banken han arbeidet i, var en del av
FN-systemet.

Aktivitet
Mohammed kommer til Norge
på familiegjenforening og
starter opplæring i norsk og
samfunnskunnskap gjennom
introduksjonsordningen.
Mohammed søker Nokut om
godkjenning av utdanning.
Mohammad søker
fylkesmannen om
godkjenning av sin utdanning
som fagbrev i kontor og
administrasjonsfaget.
Mohammed søker
godkjenning av sin praksis fra
hjemlandet for å benytte seg
av praksiskandidatordningen
som en vei mot fagbrev.

Resultat av innsats
Avslag på godkjenning fordi
utdanningen ikke regnes som
høyere utdanning i Norge.

Formål med innsatsen
Godkjent og anerkjent
kompetansen.
Raskere utdanningsløp.

Får ikke svar

Oppnå en godkjenning på et
fagbrevnivå.

Mohammed får et brev med
godkjenning av et bestemt
antall måneder, og tar selv
initiativ til et møte med
fylkeskommunen i dette
tilfellet. Der får han forklart sin
arbeidserfaring og får

Oppnå norsk fagbrev

Brister
Foreløpig ingen
godkjenningsordninger for
fagskoler fra utlandet.
Institutt godkjennes ikke som
høyere utdanning i Norge,
derfor må han søke godkjenning
på et lavere nivå.
Fylkesmannen har godkjenning
av fagbrev som en «kanoppgave» og er ikke lovpålagt
dette.
Det kan virke tilfeldig hvor
mange måneder man kan
godkjenne en praksis fra
utlandet.

Mohammed forsetter
norskopplæringa og begynner
samtidig i relevant praksis.
Han fortsetter i praksis etter
han er ferdig med
språkopplæringen.
Mohammed forsetter med
praksis, samtidig som han tar
teoridelen av fagbrevet.

Mohammad planlegger å
avlegge eksamen i desember,
og han har da brukt tiden i
introduksjonsprogrammet
godt, men usikkert med
arbeid i etterkant.

godskrevet ytterligere
måneders praksis.
Han starter opp praksis som han
manglet for å få godkjent
fagbrev og han bruker tiden i
introduksjonsprogrammet til
dette.
Han må ha programfag for å få
fagbrev og får mulighet til dette
i tillegg til jobb. Mohammad
opplever at teoridelen er lett
noe som kan tyde på at
utdanningen hans fra
hjemlandet er god.
Fagbrev oppnås desember
2017.

Oppnå fagbrev

Det er vanskelig å finne
passende praksis – og det er
behov for bistand til dette fra
kommunen.

Oppnå fagbrev

Mohammed fikk ikke
voksenrett, og dette må
kommunen betale og følge opp.

Fagbrev fullført.

Han bruker lang tid på å oppnå
en utdanning som sannsynligvis
ligger på et lavere nivå enn hans
medbrakte kompetanse fra
hjemlandet.

