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Hvorfor språkkurs?
• Medarbeidere fra ulike
nasjonaliteter
– Positivt med flerkulturelt
arbeidsmiljø
– Berikelse for alle

• Helse, Miljø og Sikkerhet
– Forstå sikkerhetsrutiner
– Forstå prosedyrer som er
skrevet på norsk
– Effektiv kommunikasjon
mellom kolleger og ledere
både i en normalsituasjon og
en evt nødsituasjon
– Kvalitet

Hvorfor språkkurs?
•

Arbeidsmiljø
– Styrke bedriftskultur med å ha en felles kommunikasjonsplattform
– Unngå gruppering pga språk og bakgrunn

•

Integrering i lokalsamfunnet
– Flere ansatte har flyttet hit med familie
– Interaksjon med barnehage, skole, idrettslag, helsevesen mm
•

Gode norskferdigheter forbedrer dialogen med disse institusjonene

– Vi ønsket at ansatte skulle lære mer om lokalsamfunnet
•
•

•

Haram kommune, dugnad, hvor og hvordan kan man engasjere seg
Få innføring i hvilke kulturtilbud

Vinn-vinn situasjon for ansatte, deres familier og for bedriften
– Bedriften effektiviserer internkommunikasjon
– HMS
– Øker trivsel for ansatte og deres familier med å forenkle integrering i lokalsamfunnet -> ønsker
å bli værende

•

Prosjektet angår hele virksomheten
– Nordmenn må både utfordre og hjelpe sine utenlandske kolleger å snakke norsk

Hvordan var kurset lagt opp?
•

Initiativ fra Guttorm Ulla i Haram Nærings- og Innovasjonsforum

•

Vaksenopplæringa i Haram Kommune har hatt ansvaret for den
praktiske opplæringa
–

Geir Breivik og Ove Røv har vært forelesere

•

Finansiert av prosjekt LUK (Lokal Samfunnsutvikling i Kommunane) og
Møre og Romsdal Fylkeskommune

•

Kurset var praktisk rettet
–
–

•

Del I
–

•

Fokus på muntlig språktrening – lære praktisk norsk
Arbeidsrettet – jekketralle, fat, tapping, bleiking +++

Grunnleggende norsk og undervisning om norsk kultur og arbeidsliv

Del II
–

Norske ord og uttrykk som brukes i produksjonen, samt kunne lese og forstå
produksjonsordrer og HMS rutiner på norsk

Hvordan var kurset lagt opp?
• Frivillig tilbud
• Enkel og praktisk undervisning med stor
grad av involvering av de ansatte.
– Gruppeundervisning for å tilpasse den
enkeltes nivå

• Undervisning hver tirsdag fra september
til desember 2016
– 10 – 12 ansatte deltok
– I arbeidernes fritid
– 2 timer til hver leksjon

• Målsetning;
– Alle ansatte skal kunne bruke norsk i sin
kommunikasjon mellom kolleger

Erfaringer
•

Positiv erfaring med språkkurset
– Ansatte ser verdien av å lære norsk, men trenger gjerne et lite push
– Flere har etterlyst en fortsettelse på kurset

•

Godt utbytte av å lære ord og uttrykk

•

Stor fremgang for enkelte

•

De som hadde best utgangspunkt i norsk ferdigheter savnet mer grammatikk
– Oppfordrer ansatte til å ta egne kurs, men det er ganske kostbart

•

Det tar mer enn et kurs på 2 timer per uke for å lære norsk!

•

Viktig å engasjere alle ansatte – både norske og utenlandske
– Bruke norsk aktivt i hverdagen

Takk for oppmerksomheten!

