
 

NORSKOPPLÆRING FOR 
MINORITETSSPRÅKLIGE 

 

NetPed arrangerer kurset for arbeidssøkere med minoritetsspråklig bakgrunn som har behov for å få økt 

sine norskkunnskaper for å stille sterkere i arbeidsmarkedet eller kunne nyttiggjøre seg videre tiltak. 

Målet med kurset er å øke deltakernes norskkunnskaper slik at de oppnår ett CEFR-nivå høyere enn der 

de startet. Kurset har aktivitet 5 dager i uka, og varer omtrent i 16 uker. 

Målgruppe  

• Deltakerne bør ha et minimum av norskferdigheter, det vil si å kunne kommunisere uten tolk på 

norsk. NAV foretar utvelgelser og prioriteringer i forkant av hvert kurs dersom det er flere 

innsøkte enn plasser, på egne infomøter sammen med NetPed. 

 

Resultater og mål 

• Alle deltakerne får Norskprøven som en del av kurset. Vi melder dem opp til riktige nivåer i 

samarbeid med kommunen.  

• I hver enkelt deltakers sluttrapport kommer vi med faglig anbefalinger for videre progresjon i 

språkferdigheter sett i lys av krav til å finne jobb. 

• De fleste deltakerne på kurset går opp ett CEFR-nivå (muntlig og/eller skriftlig) i løpet av tiltaket. 

 

  

Undervisning  

Kurset har 5 dager undervisning i uken, 6 timer hver dag. Metodene våre er tilrettelagt en rekke ulike 

målgrupper, bakgrunner og spor. 

• Tema innen arbeidsliv, HMS, samfunnskunnskap, personlig økonomi m.m. er integrert i tiltaket 

parallelt med språkundervisningen. Det legges særlig vekt på muntlige ferdigheter. 

• Ukentlig differensiert undervisning i mindre grupper for særlig lesetrening, skrivetrening uttale 

eller andre hensyn. 

• For deltakere som vi har grunn til å mistenke språk-/lærevansker, gjennomfører vi en innledende 

kartlegging ved hjelp av FLORO på morsmål som en del av tiltaket. 

 

  

  



 

 

  

Ved spørsmål om kurset, kontakt:  

Fredrik Perry Røren, faglig ansvarlig i NetPed  

940 10 213 

fredrik@netped.no  

 

Rune Berrefjord, daglig leder i NetPed  

951 26 737  

rune@netped.no  
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Veibeskrivelse til deltakere 

 

Netped er i Marviksveien 140, 4632 Kristiansand.  

Du kan parkere utenfor skolen. Du kan også ta buss nummer 13 eller buss nummer 15 til Bertesbukta: 

 

 

 

 

 

 


