Barne- og familietjenesten

Min
		samfunnsguide

En introduksjonsbok for enslige mindreårige
flyktninger i Trondheim kommune

Hei!
Dette er en guide til deg som har kommet til Trondheim og er enslig mindreårig flyktning.
Guiden skal være til støtte i hverdagen slik at det skal bli lettest mulig for deg å leve godt
og bli selvstendig det nye landet ditt.
Guiden er inndelt i flere forskjellige tema som er viktige når du skal bli kjent med norske
forhold. Du vil også lære mye om hva som forventes av deg.
Du kan lese i guiden når du vil. I tillegg skal du gå gjennom den sammen med kontaktpersonen din, slik at du får nødvendige forklaringer gjennom å diskutere innholdet. Å
øve på norsk språk er også en viktig del av denne guiden.
Det er lenker til forskjellige nettsteder som er nyttig for deg når du skal arbeide med
temaene.
Til slutt i guiden er det en logg hvor du og kontaktpersonen skriver ned hva dere har gått
gjennom av innholdet. Det er også plass til å skrive ned hvilke kurs du har deltatt i.
Velkommen til Trondheim og lykke til!

Ditt mål for framtida:

Dato:
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Å bo sammen
7

Hverdagen der du bor
Barn og ungdommer som kommer til Trondheim kommune uten foreldre, får hjelp av
Barne og familietjenesten til å få et sted å bo, og til å komme i gang med norskopplæring, skole og arbeid. Barne- og familietjenesten er en offentlig myndighet som gir barn
og unge støtte og veiledning når de ikke bor sammen med foreldrene sine, eller fordi
foreldrene ikke tar godt nok vare på barna sine.
Du får informasjon fra kontaktpersonen din eller andre der du bor, om hvilke regler som
gjelder der. Reglene bidrar til at du og de andre skal ha det trygt og godt.
Sammen med kontaktpersonen din skal du legge en plan for hvilken informasjon du skal
få der du bor, hvilken støtte du trenger og hvordan dagen din skal legges opp.
Du kan snakke med kontaktpersonen din når du har spørsmål eller synspunkt. Det er
også viktig å lytte og respektere andre sine synspunkt.
Oppgave:
Ta fram reglene som gjelder der du bor og les de sammen med din kontaktperson.
Diskuter:
• Hvilke plikter har du der du bor? Hvilke rettigheter har du?
• Hvorfor må du la andre si hva de synes, selv om du er uenig?
• Hva er det du ikke kan være med å bestemme?
Viktige ord: kommune, offentlig myndighet, respektere, synspunkt, rettigheter, plikter

Personer du vil møte den første tiden
Kontaktpersonen er den som har størst ansvar sammen med deg og som du vil møte
oftest. Kontaktpersonen er ansatt i Barne- og familietjenesten og skal støtte deg slik at
du blir godt kjent med det norske samfunnet.
Når du er under 18 år vil du også få en verge. Verge er en person som hjelper til med å
ivareta dine interesser i stedet for foreldrene til du blir myndig (18 år).
Her kan du lese mer om verger og deres ansvar:
http://www.vergemaalsportalen.no/Verger/Verge-for-enslig-mindrearig-flykning/
Diskuter:
• Hva tror du at kontaktpersonen din kan hjelpe deg med?
• Hvem andre kan hjelpe deg med hva?
• Hvilket ansvar har vergen?
Viktige ord: interesser, myndig, verge
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Tiltaksplan
Du og kontaktpersonen din planlegger sammen hva du skal gjøre og lære deg framover.
Alt skal skrives i en tiltaksplan som du skriver under på. Kontaktpersonen skal hjelpe deg
slik at du følger planen din og når de målene som dere har bestemt sammen. Kontaktpersonen har ansvar for å hjelpe deg slik at du får riktig støtte og kan klare deg på egen
hånd så fort som mulig.
Det er viktig at du deltar og følger planen.
Diskuter:
• Hvorfor tror du hver ungdom skal ha en tiltaksplan?
• Hva betyr tiltaksplan for deg?
• På hvilken måte kan du være med å bestemme innholdet i tiltaksplanen?
Viktige ord: mål, tiltaksplan, støtte

Penger den første tiden
Alle foreldre i Norge skal forsørge barna sine til de er 18 år eller ferdig med videregående
skole. Siden du er ung og ikke har foreldre som kan forsørge deg, kan du få økonomisk
hjelp fra Barne – og familietjenesten den første tiden, slik at du kan lære deg norsk og å
bli kjent med norske forhold. Etter hvert vil du klare deg selv gjennom stipend og lån hvis
du skal studere, eller lønn når du kommer i arbeid.
Det er kommunen som vurderer hvilken økonomisk støtte du kan få avhengig av om
du bor i institusjon, hybel eller bofellesskap når du kommer til Trondheim. Det er egne
regler for dette.
Du lærer mer om økonomi senere i samfunnsguiden, og gjennom egne kurs.
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Å bruke tolk
Når du kommer til et nytt land er det viktig å forstå og bli forstått. I begynnelsen vil det
være nødvendig å bruke tolk. Du kommer til å treffe mange tolker mens du lærer deg
norsk. Alle tolkene har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan fortelle videre det du sier,
til en annen. Å bryte taushetsplikten er et alvorlig lovbrudd. Tolken skal bare oversette
det du og den du snakker med, sier. Tolken skal ikke blande seg inn i samtalen, men bare
oversette.
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fisk

Det er viktig at du planlegger hvordan du
skal bruke tida di og at du møter opp til
avtaler til rett tid. Andre mennesker kan
bli irritert om du kommer for sent eller
glemmer en avtale eller et møte. Mange
har en kalender til å skrive avtaler i.

Diskuter:
• Hvilke avtaler og møter må du skrive
inn i kalenderen?
• Når er det ekstra viktig å komme til
rett tid?
• Hvordan reagerer du hvis noen kommer for sent og du må vente?
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Viktige ord: planlegge, kalender, reagerer

Hilse- og væremåter
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Det er mange måter å hilse på, også i Norge. Det kommer an på hvor godt du kjenner
den du hilser på. Det kan være både klem, kyss og si hei. Når du møter noen for første
gang er det vanlig å hilse på alle med et fast håndtrykk, direkte øyenkontakt og et smil.
Det er også vanlig å si navnet sitt. Mange vil si bare fornavnet. Nordmenn har ofte ganske uformell og direkte væremåte.
Det er høflig å si ”takk for maten” når et måltid er over. Mange vil også si ”takk for sist”
når en møtes igjen etter en trivelig sammenkomst.
Kroppsspråket sier mer om hva vi egentlig tenker og føler, enn ordene vi bruker. Det er
derfor svært viktig å forstå hvordan kroppsspråket påvirker det du vil fram til. Å kommunisere slik at alle oppfatter det samme, kan være vanskelig. I tillegg kan kroppsspråket
tolkes ulikt fra kultur til kultur. Det kan derfor lett oppstå misforståelser.
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Viktige ord: sammenkomst, væremåte, kommunisere, tolke, kroppsspråk, misforståelse
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Viktige ord: tolk, taushetsplikt,
lovbrudd, oversette
Gr
-

Diskuter:
• I hvilke hilsesituasjoner er det greit å gi klem eller kyss?
• Når er det naturlig å håndhilse?
• Hva er ditt inntrykk av nordmenns væremåte?
• Har du lagt merke til noen forskjeller i kroppsspråket til nordmenn sammenlignet
med det du er vant til?
• Kan du gi eksempler på situasjoner der kroppsspråket har formidlet noe annet enn
ordene?
• Er du blitt misforstått på grunn av ditt eget kroppsspråk eller væremåte?
• Hva kan du gjøre dersom du blir misforstått?
• Er det noe du synes er vanskelig å forstå når du møter nordmenn?

Dugnad
I Norge er det vanlig med dugnader. Dugnad er frivillig arbeid til nytte for fellesskapet. Da må de som inviteres til dugnad
møte opp og gjøre sin del av jobben. Mye
arbeid gjøres på dugnad, for eksempel
rydding utendørs der du bor, eller andre
oppgaver som alle har glede og nytte av.
Foreldre må delta på mange dugnader når
barna deres er med på fritidsaktiviteter,
også i barnehage og skole. Det er viktig at
alle møter opp, selv om det er frivillig.
Diskuter:
• Hvorfor har vi dugnader?
• Hvorfor bør alle møte opp når det er
dugnad?
• Hva gjør du hvis du blir innkalt til
dugnad og ikke kan møte opp?
• Hvilke fordeler er det for deg å møte
på dugnad?
Viktige ord: dugnad, fellesskap
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Du og
omgivelsene dine
Du kommer til å treffe mange nye personer og se nye steder. Du må få tid til å tenke over
hvordan alt det nye påvirker deg. Hvem er til støtte for deg, hva gjør du på fritiden og
har du noen favorittsteder i Trondheim?
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Bo sammen
Det kan være både artig og vanskelig å bo sammen med andre. Samarbeid krever gjensidig respekt og hensyn. Likevel kan det bli konflikter. Mennesker kan reagere ulikt. Det du
synes er en liten sak, kan gjøre en annen trist og redd. Å snakke høyt og høres sint ut kan
være skremmende for personer som ikke er vant til det. Derfor er det viktig at du tenker
på hvordan du oppfører deg for eksempel hvis du blir sint.
Diskuter:
• På hvilken måte påvirker du andre du er sammen med?
• Hvordan påvirker andre deg?
• Hvordan liker du å samarbeide med andre?
• Hvorfor må vi tenke på hva vi sier når vi blir sint?
• Hva kan krangel med andre handle om?
• Hvis du reagerer på oppførselen til andre, hvordan vil du ta det opp?
• Hvordan kan du få til bedre samarbeid med andre?
Viktige ord: samarbeid, respekt, hensyn, konflikt, krangel, reagere, vanskelighet, lovbrudd, lov, bot, fengsel, anmeldt

Hvem er du?
Det er mange ting som gjør at du er du. Det er for eksempel navn, hvor du kommer fra
og hvor gammel du er. Det som også gjør deg til akkurat deg, er også hva du liker, føler
og gjør. Dessuten påvirker venner og familie deg som person. Det du har opplevd i livet
både av det som er bra og det som er vondt, vil også være en del av deg. Du har gjennom oppveksten både lært og erfart mange ting som er en del av deg.
Diskuter:
• Hva er viktig for deg akkurat nå?
• Hva var viktig for deg da du var liten?
• Hvordan ønsker du at livet ditt ser ut i framtiden?
• Hvordan påvirker venner og familie deg?
• Hvordan ønsker du at andre skal oppfatte deg?
• Hva er det som former din identitet?
Viktige ord: framtid, synes, føler, gjør, påvirker, identitet, normer
Oppgave:
Skriv et ”Brev til mitt barnebarn” eller lag et eget ”Livstre”
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Frihet til å velge
Det er mye å ta stilling til når du er ny og skal lære et nytt land og en ny kultur å kjenne.
Du må ta valg som har stor betydning for deg og som kan ha konsekvenser på lang sikt.
Noen valg har betydning for utdannelse og jobb, mens andre valg kan være hvilke venner
du omgås og som påvirker deg som menneske. Frihet og valg kan derfor være vanskelig.
Diskuter:
• Hva ønsker du å bestemme selv?
• Hva ønsker du at andre skal hjelpe deg å bestemme?
• Hva tror du norske ungdommer får bestemme selv?
Viktige ord: frihet, valg, konsekvenser, familietradisjoner, krysspress

Selvfølelse og selvtillit
Selvfølelse handler om hva vi synes om oss selv.
Selvtillit handler om vår tro på oss selv på ulike områder.
Diskuter:
• Hva synes du at du er god på?
• Er det noe du bør bli bedre på?
• Hvordan tror du andre oppfatter deg?
• Hvordan kan en person få bedre selvtillit?
• Hva kan du gjøre for at andre skal få god selvtillit?
Oppgave:
Skriv ned tre ting som du synes du har gjort bra eller som du er fornøyd med. Skriv en
ting du vil bli bedre på.
Viktige ord: Selvfølelse, selvtillit, oppfatte, ris og ros
På skolen og sammen med andre ungdommer vil du arbeide mer med hvordan vi påvirker hverandres følelser gjennom gjensidig respekt og forståelse, og hvordan vi kan støtte
hverandre slik at det blir godt for alle å bo i Trondheim.
Kurs:
Du skal delta på kurs både på skolen og der du bor slik at det blir lettere for deg å kommunisere på norsk og forstå andre rundt deg. 				
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Nettverk
Nettverket ditt er personer du kjenner og som du kan prate med. De kan også hjelpe
deg på ulikt vis. Derfor er det viktig å ha et nettverk og ta godt vare på det. Du har både
et privat nettverk og et offentlig nettverk. Det private nettverket er familie, venner og
bekjente. Det offentlige nettverket består av de personene som har som jobb å støtte og
veilede deg når du trenger det.
Det er viktig å finne gode venner – både voksne og ungdom på samme alder. Det er opp
til deg selv å bli kjent med nye personer i Norge. Da må du selv være aktiv og invitere
venner på besøk, og besøke venner, og være med på aktiviteter der du treffer andre. Ved
å bli kjent med noen fra samme land som deg i Norge kan du lære av deres erfaringer og
føle deg mer hjemme.
Røde Kors har flyktningeguide og vennefamilie for enslige mindreårige. Du kan søke om
dette og bli kjent med en ungdom eller en familie som har lyst til å bli kjent med deg og
være sammen med deg, som du kan lære mye av, og som kan lære mye fra deg.
Det er også andre tilbud hvor du kan få nye venner og noen å snakke norsk med. Snakk
med kontaktpersonen din om det.
Diskuter:
• Hvorfor er det viktig å ha et nettverk?
• Hvordan ser ditt nettverk ut?
• Hvem er viktige for deg i livet ditt – før og nå?
• Hvordan vil andre i nettverket ditt se på deg?
• Har du slekt i Norge? Hvor bor de?
• Har du venner? Hvor bor de?
• Hvem er med i det offentlige nettverket ditt?
• Hva er forskjellen på et privat nettverk og et offentlig nettverk?
Oppgave
Lag et nettverkskart over ditt nettverk i Norge og et nettverkskart for nettverket i hjemlandet ditt.
Viktige ord: privat nettverk, offentlig nettverk, slekt, vennskap

Finne familien
Noen kan ha mistet kontakten med familien. Å lete
etter familien kalles oppsporing. Om du er under 18
år kan du be vergen din om å hjelpe deg å søke etter
familie i andre land. Kontaktpersonen din kan også gi
deg informasjoner om hvordan du skal gå fram.
www.rodekors.no/vart-arbeid/nasjonal-beredskap/
oppsporingstjenesten/

16

Diskuter:
• Vet du hvor foreldrene og slektningene dine er?
Vil du prøve å komme i kontakt med dem?
Viktige ord: oppsporing, kontakt

Familieg jenforening
Å få familien til Norge kalles familiegjenforening. Hvis familien din vil komme til Norge,
må de søke om oppholdstillatelse først. Du må være under 18 år hvis familien din skal
søke om å komme til Norge. Vergen din kan gi deg informasjon om hvordan det foregår.
Kontaktpersonen din eller andre i det offentlige nettverket kan ikke påvirke UDI sin beslutning, de kan bare støtte deg underveis.
Hvis foreldrene dine kommer til Norge er det de som har ansvaret for deg. Vergen din og
kontaktpersonen avslutter arbeidet med deg og du må flytte sammen med familien din.
Her kan du lese mer om familiegjenforening:
www.udi.no/Sentrale-tema/Familieinnvandring/
Diskuter:
• Har du kontakt med familien din?
• Hvordan ser du for deg at det blir hvis familien din kommer til Norge?
Viktige ord: familiegjenforening, kontakt

Trondheim, byen du bor i
Trondheim ble tidligere kalt Nidaros, og var Norges første hovedstad. Kongen, som het
Olav Tryggvason, grunnla byen ved utløpet av Nidelva i 997. Arkeologer har funnet bosetning ved Nidelvas munning fra tida lenge før 997. Over helgenkongen Olav Haraldsson
som ble gravlagt her i 1030 ble Nidarosdomen bygget.
Fra 1153 til reformasjonen i 1537 var Trondheim religiøst sentrum for et område som
omfattet store deler av Norden, Grønland, Island, Færøyene, Orknøyene og Isle of Man.
Flere kulturminner forteller om byens historiske betydning. Men Trondheim har mer å
by på enn fortidsminner. Byen er en moderne universitetsby og et sentrum for maritim,
teknisk og medisinsk forskning. Som nylig bosatt flyktning vil det hjelpe deg å forstå
nordmenn og personer fra Trondheim dersom du kjenner litt av historien.
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Viktige landemerker:
Kristiansten Festning
Festningen ble bygget etter den store bybrannen i 1881
og ligger og vokter over byen. Den berget byen fra svensk
erobring i 1718. De tyske okkupantene i 1940-45 brukte
festningen. Lei gjerne bysykkel og ta sykkelheisen Trampe
opp til festningen.
For mer info: www.nasjonalefestningsverk.no/kristiansten
Munkholmen
Munkholmen var tidligere kloster og rettersted, nå
populært utfartssted, badeplass og restaurant. Det går
rutebåt fra Ravnkloa fra slutten av mai til begynnelsen av
september.
For mer info: www.munkholmen.no
Nidarosdomen
Nidaros domkirke er verdens nordligste katedral og
Norges nasjonalhelligdom. Den ble påbegynt i 1070 og er
bygget over Olav den Helliges grav.
For mer info: www.nidarosdomen.no
Pirbadet
Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg. Badet
har aktiviteter som bølgebasseng, boblebad, barnebasseng, strømningskanal, fartssklier, badstue, klatrevegg,
stupetårn, velværebasseng og 50-metersbasseng.
For mer info: www.pirbadet.no

Foto: Carl Erik Eriksson

Rockheim
Rockheim er Norges nasjonale senter for pop og rock. Her
kan du bevege deg fra tiår til tiår, fra 1950-tallets gryende
ungdomskultur til dagens digitale mediemangfold.
For mer info: www.rockheim.no
Lerkendal stadion er hjemmearenaen til Rosenborg
Ballklub. Rosenborg og Lerkendal er viktig for mange i
Trondheim. Rosenborg fotball har klart flest tilskuere i
Norge på sine hjemmekamper. Stadionet ble åpnet 10.
august 1947 og har en tilskuerrekord på 28 569 personer.
I dag er kapasiteten 21 850 tilskuere etter ombygging på
1990- tallet.
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Granåsen skisenter
Anleggene i Granåsen ble bygd i forbindelse med VM på
ski i 1997. Hoppanlegget brukes både vinter og sommer
til internasjonale, nasjonale og lokale konkurranser, trening, hoppskole og oppvisningshopping.
Langrennsanlegget brukes til internasjonale, nasjonale og
lokale konkurranser, samt trening om vinteren og til fotballtrening om sommeren. Skidager for skoler og barnehager er populært i Granåsen. Anlegget brukes i stor grad
til ulike fritidsaktiviteter hele året.

Kunnskapsbyen
Storkommunen Trondheim ble opprettet i 1964 ved å slå
sammen flere kommuner. Kommunen vokste og bebyggelsen
spredte seg raskt i de tidligere landkommunene Strinda, Leinstrand og Tiller. Fra midt på 1970-tallet var befolkningsveksten
lav, men byen utvidet seg og det kom store omstillinger på
andre felter.
Utviklingen av byens livsgrunnlag tok en annen retning enn
mange forventet på 1960-tallet. Industrisysselsettingen nådde
et høydepunkt kort tid etter 1970. På 1990-tallet er funksjonen som økonomisk og kulturelt landsdelssentrum fremdeles
en av byens to viktigste funksjoner, den andre er utdanning og
forskning, der virksomheten er mangedoblet siden 1950-tallet.
Turistinformasjonen www.trondelag.com/produkt/17237 og Aktivitetsbasen kan gi mer
informasjon om hva som finnes i Trondheim av muligheter og aktiviteter.
Spørsmål:
Hva kan du lære om Trondheim i dag ut fra historien?
Hvilke andre bygninger og steder i Trondheim ønsker du å finne ut mer om?
Å bruke naturen
I Norge er det mange som liker å være ute i naturen både sommer og vinter.
Rundt Trondheim er det store friluftsområder i fjellet eller ved sjøen som er
tilrettelagt med stier, og steder å spise enkel mat eller matpakken sin. Vi har
noe som kalles ”allemannsretten” i Norge. Det betyr at alle kan gå hvor de vil
i utmarka – det skal være felles friluftsområde. Utmark er områder som det
ikke er dyrket på, eller som ikke ligger tett inntil hytter og hus. Vi har derfor
store områder som vi alle har rett til å bruke.
Alle barn som vokser opp i Norge og går på barnehage og skole her, vil ofte
delta på turer i skog og mark, og foreldrene må tilrettelegge slik at barna
deres får støtte og utstyr til dette.
Diskuter:
• Hva er dine egne erfaringer med å være i naturen? Er det noen steder
du liker ekstra godt?
• Hvilke muligheter gir allemannssretten?
For at du skal bli litt kjent, skal du få være med på en tur i byen sammen
med en person som vet mye om Trondheim sin historie, og som vil vise fram
kjente steder. Du vil også få tilbud om å være med på turer ut i naturen. Kontaktpersonen din vil fortelle deg når turene er.
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Samfunnet og
din deltakelse i
aktiviteter
Det er viktig å delta i aktiviteter på fritida. Da blir du kjent med andre ungdommer/voksne og mer kjent med det norske samfunnet. Det gir mye livsglede å gjøre ting sammen
med andre. Både unge og eldre trenger å ha det artig innimellom for å trives!
Det finnes mange mulige fritidsaktiviteter. Mange aktiviteter er gratis og åpen for alle, og
det er mange steder du kan dra til både i byen og i naturen rundt omkring byen. Noen
aktiviteter slik som lagidrett, krever at du forplikter deg til å komme etter oppsatte planer.
I Kultursenteret Isak foregår det ulike aktiviteter for ungdom. Mer om det finner du her:
www.trondheim.kommune.no/isak/
Kontaktpersonen din og du kan diskutere hva du kan tenke deg å gjøre i fritida, og finne
ut hva som er mulig. Kontaktpersonen din vil også støtte deg slik at du får mulighet til å
gjennomføre det du ønsker.
Viktige ord: aktivitet, fritid, lagidrett
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Frivillige lag og foreninger
I Norge har vi mange organisasjoner og foreninger som hjelper medmennesker på
forskjellige måter. Eksempler på frivillige lag og foreninger kan være Røde kors, Norsk
folkehjelp, Redningsselskapet, 4 H og speiderbevegelsen. Organisasjoner drives for en
stor del av frivillige personer som liker å hjelpe og treffe andre mennesker. De arbeider
uten lønn, men har glede av å bidra i samfunnet.
Du kan få kontakt med frivillige gjennom stedet der du bor. Snakk med kontaktpersonen
din om det. Frivillige organisasjoner gir støtte, rådgivning og aktiviteter for de som er
nye i Norge. Det finnes mange foreninger der du kan treffe nye venner som deler dine
interesser eller gjøre noe artig sammen med deg. Du kan også bli medlem i en frivillig
organisasjon og hjelpe andre.
Diskuter:
• Har du truffet en frivillig eller har du lyst til å treffe frivillige?
• Kan du tenke deg å bli frivillig selv?
• Innen hvilket område kunne du evt tenke deg å være frivillig?
• Hvorfor er det viktig å være aktiv og gjøre ting?
• Hvilke interesser har du?
• Hvilke aktiviteter ville du evt deltatt på i hjemlandet?
• Finnes det aktivitetsplaner der du bor? Hvilke aktiviteter deltar du i?
• Hvordan kan du finne fram til aktiviteter ellers?
• Hvordan komme seg til aktiviteter med offentlig transport?
Viktige ord: medmenneske, frivillig, forening, organisasjon, interesse
Kurs:
Du vil få mulighet til gå på Organisasjonskurs for å lære om hvordan de ulike organisasjonene arbeider, og kontakt med organisasjoner som har aktiviteter du ønsker å bli knyttet
til.
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Skole og studier
Alle barn og ungdommer har plikt til å gå i 10-årig grunnskole i Norge. Alle har også rett
til videregående skole i 3- 5 år etterpå. Dette er viktig for at alle skal få samme muligheter til et yrke eller en utdanning.
Når du kommer til Trondheim får du først tilbud om norskopplæring og samfunnskunnskap. Du skal få opplæring som passer til deg ut fra det du kan fra før, og språkpraksis på
en arbeidsplass om du har behov for det. Skolen du går på vil finne ut hvilket nivå du kan
starte på.
Det kan ta tid å bli ferdig med skolegangen. I Norge er det vanskelig å få jobber for de
som ikke har noen skolegang. Det er derfor viktig at du er tålmodig og gjennomfører det
du får mulighet til.
Du kan også få hjelp til å gjøre lekser. Du vil få informasjon fra kontaktpersonen om
ulike leksestøttetilbud som finnes – kanskje på skolen, eller kanskje som ett tilbud organisert av frivillige hjelpere.
Hvis du ikke har grunnskoleeksamen, skal du få anledning til å ta dette, slik at du kan
fortsette med skolegang. Det kan for eksempel bli aktuelt å gå i videregående skole og
fortsette med høyskolestudier, eller videregående skole som fører til en praktisk utdanning. Du kan også få arbeidspraksis slik at du kan begynne å jobbe hvis du heller vil det.
Diskuter:
• Hva tror du at du vil trives å jobbe med?
Viktige ord: skoleplikt, samfunnskunnskap, grunnskole, videregående skole, høgskole,
universitet, yrke
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Arbeid
I Norge er det vanskelig å få seg ordinært lønnet arbeid uten skolegang og utdanning.
Men etter hvert som du lærer norsk og kommer i gang med skole, kan det bli aktuelt å
jobbe litt i tillegg. For mange unge er det lurt å skaffe seg erfaring gjennom arbeidspraksis for å øke mulighetene til deltidsarbeid eller vanlig arbeid senere.
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Søke ordinært arbeid
Det er mange måter å søke arbeid på og det er viktig at du selv er aktiv når du skal søke
arbeid. Det er også viktig å ha en god søknad som øker sjansene for at du skal komme til
intervju.

Jobbsøknad
Arbeidsgivere få ofte mange søknader, så det er viktig at du har en god søknad og gir et
godt inntrykk. Jobbsøknaden består av en CV og en personlig søknad.
CV`en skal inneholde:
• Utdannelse
• Arbeidserfaring
• Praksis
• Referanser
En referanse er en person som kjenner deg og som kan beskrive dine gode sider og hvordan du har utført praksis eller arbeid tidligere.
Søknaden skal inneholde:
• Hvorfor du passer til jobben som du søker på
• Dine positive egenskaper (for eksempel ansvarsfull, effektiv etc)
• Spesielle kunnskaper (språk, datakunnskap)
• Fritidsinteresser som viser at du er aktiv
• Om og hvor du har vært i praksis
Det er også viktig at søknaden har godt språk og innhold, derfor kan det være lurt å få
hjelp slik at søknaden blir tydelig for arbeidsgiver.
Diskuter:
Hvorfor tror du det er viktig å nevne disse egenskapene i en jobbsøknad?
Hva tror du arbeidsgivere tenker når de leser en jobbsøknad?
Viktige ord: søknad, bransje, inntrykk, oppgave, referanse, gjøre, beskrive, egenskap,
fritidsinteresse

Arbeidspraksis
I en praksisperiode får du mulighet til å prøve et visst arbeid, lære deg noe om bransjen
og knytte nettverk og kontakter. Hvis du har arbeidspraksis får du ikke lønn, men penger
til livsopphold som en del av opplæringen din. Praksis gir deg erfaring som du kan bruke
når du skal søke ordinær jobb.
Noen ungdommer vil heller jobbe enn å gå på skole. Det er derfor viktig at du sammen
med skolen og kontaktpersonen din finner ut hva som er best for deg, og hvordan skole
og arbeid evt kan kombineres.
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Det er flere måter å søke praksis og jobb på.
• Jobbsøkekurs
• Følge med på ledige stillinger på internett
• Snakke med venner og personer i nettverket ditt om de har en jobbkontakt.
• Når du har søkt praksis eller jobb må du ringe etter 1 – 2 uker hvis du ikke har hørt
noe. Det kan tenkes at du øker sjansene dine hvis du ringer og er interessert.
• Øv på hvordan en intervjusituasjon kan være, og gå gjennom sosiale koder.
Kurs:
Du vil også få mulighet til å delta på kurs i Arbeidslivsopplæring og Jobbsøkekurs, slik at
du får god informasjon om arbeidslivet i Norge og hvordan du bør gå fram for å få jobb.

Skatt og svart arbeid.
I Norge skal alle betale skatt av lønna si. Men hvis du er i skole og tjener lite penger – for
eksempel i en deltidsjobb - kan du levere frikort istedenfor skattekort til arbeidsgiveren – det betyr at du kan tjene opp til ca 40.000 kr pr år uten å betale skatt. Det er også
skattefritt å tjene opp til kr.1000,- uten å betale skatt. Alle arbeidsgivere skal betale avgifter til staten. Det kan finnes arbeidsgivere i privat sektor som tilbyr svart arbeid. Svart
arbeid er ulovlig både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det offentlige taper mye penger
på svart arbeid og er derfor et stort samfunnsproblem. Dessuten vil den som arbeider
svart stå uten rettigheter (for eksempel mangel på arbeidskontrakt og andre rettigheter)
og kan risikere å bli utnyttet og lurt.
Diskuter:
• Hva gjør du hvis du blir tilbudt et arbeid der arbeidsgiveren sier at du ikke skal
betale skatt?
Viktige ord: arbeidstaker, arbeidsgiver, avgifter, samfunnsproblem, frikort
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Helse
29

Hva du selv kan g jøre for å holde deg
frisk
Helse handler om hvordan du føler deg i kroppen og i tankene. Det er vanlig å tenke at
god helse omfatter både fysisk og psykisk tilstand. Det er mye du selv kan gjøre for å få
god helse.

Mat

Maten er viktig for helsen din, både fysisk og psykisk. Du bør lære å lage sunn mat selv.
Dette kan du gjøre gjennom å lage mat der du bor, og i undervisningen på skolen vil du
også lære om mat og ernæring. Du kan lese om sunn mat her:
https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Kosthold-og-ernaring.aspx
Diskuter:
• Hvorfor skal vi spise variert kost? Gjør du det?
Oppgave:
Se i kjøleskapet/matskapet; har du mat fra alle delene i kostsirkelen?
Viktige ord: ernæring, kost, nyttig, nøkkelhull, innhold

Mosjon

Hvis vi mosjonerer hver dag, blir vi gladere, sover bedre, tåler mer stress og holder vekten. Du kan trene på mange ulike vis, for eksempel gå, jogge, svømme og trene styrke. I
Norge er friluftsliv vanlig, slik som å gå en turer i skog og fjell. Mange opplever at en tur i
frisk natur gir stor helsegevinst og økt overskudd. Det finnes frivillige organisasjoner som
tilbyr opplæring i friluftsliv og turer sammen med andre.
Du kan drøfte med kontaktpersonen din hva som passer for deg og hva som er mulig å få
til.
Diskuter:
• Hvorfor er det sunt å trene?
• Noen aktiviteter koster penger. Hvor mye av pengene du disponerer, har du råd til å
bruke på dette?
Viktige ord: mosjon, aktivitet, trener, mestre, stress, friluftsliv
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Søvn

Søvnen er like viktig for helsen som sunn mat og mosjon. Iblant er det vanskelig å få sove, men det finnes
ulike måter å sove bedre på.
Dette kan du lese mer om her:
www.nkvts.no/tema/Documents/Rad-til-deg-medsovnproblemer-og-andre-stressrelaterte-plager.pdf
Diskuter:
• Sover du godt om natten?
• Hvor mange timer sover du pr. natt?
• Hva kan du gjøre for å sove bedre?
Viktige ord: søvn, tips, forbedre

Sykefravær/Sykemelding
Når du er syk og blir hjemme må du varsle skolen eller jobben med en gang. Det gjør du
ved å ringe og fortelle at du er syk.
Sykemelding: Du må få en sykemelding fra legen hvis du er syk over flere dager sammenhengende. Det er legen som vurderer om du er for syk til å gå på skole eller jobb, og må
derfor undersøke deg mens du er syk.
Hvis du får en sykemelding, er det godkjent å være borte fra skolen eller arbeidet. Du
får også lønn (sykepenger) når du er sykemeldt i jobben. Hovedregelen i Norge er at du
kan være bort pga sykdom uten sykemelding inntil 3 dager fire ganger i året, men det
kan variere mellom ulike bedrifter så det er lurt å sjekke hvilke regler som gjelder på den
enkelte arbeidsplassen.
Diskuter:
• Hvilket telefonnummer skal du ringe når du er syk og ikke kommer på skolen eller
på jobb?
• Hvilke regler har din skole/arbeidsplass for å varsle når man ikke kan møte?
• Når må du ringe, og hvorfor?
• Hva skal du si eller skrive ned når du er syk?
Oppgave:
Skriv opp telefonnumrene slik at du finner dem når du trenger dem. Tren på hva du skal
si når du ringer for å si at du er syk.
Viktige ord: sykefravær, sykemelding, sykepenger, sykemeldt, arbeidsgiver, friskmeldt
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Flyktning helsetjenesten
Når du kommer til Trondheim får du først kontakt med Flyktningehelsetjenesten. Der får
du nødvendige vaksiner, undersøkelser og samtale. Dette må gjennomføres før du kan
begynne på skole. Når den første fasen er over får du kontakt med en fastlege gjennom
det ordinære helsevesenet.

Fastlege
Alle som bor i Norge kan ha en fastlege. Da slipper du å fortelle alt om deg hver gang du
kommer til legen, legen blir kjent med deg og kan gi deg bedre hjelp. Fastlegen er den
du forholder deg til når du har behov for legehjelp. Fastlegen kan også formidle kontakt
til psykolog. Hvis du har et akutt behov for lege, kan du kontakte legevakta. Se under
avsnittet Akutt hjelp.
Hvis du har en fastlege og ønsker å bytte kan du gjøre det her:
www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx
Egenadel – frikort:
Egenandel er det beløpet du selv må betale når du oppsøker lege. Hvis du må til lege
flere ganger i løpet av ett år, får du frikort når du har kommet opp på et visst beløp, som
varierer årlig. Frikortet sendes til deg i posten.
Når du viser frikort hos legen, slipper du å betale flere egenandeler for resten av kalenderåret.
Diskuter:
• Hvilket legekontor hører du til?
• Hva gjør du dersom du vil skifte til annen fastlege?
• Hvor mye koster et legebesøk?
• Hvor mye må du betale før du får frikort?
Oppgave:
Gå eller dra til det legekontoret du
hører til dersom du ikke har vært
der før slik at du vet hvor det ligger.
Viktige ord: helsetjeneste, pasient,
frikort, beløp
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Spesialisthelsetjeneste
Fastlegeordningen er for alle. Der treffer du fastlegen din som
undersøker deg og tar prøver. Hvis fastlegen mener at du har
behov for å snakke med en spesialist, skriver han ut en henvisning
til et sykehus. Da får du etter hvert en innkalling til videre undersøkelse.
Diskuter:
• Hvorfor må du ha henvisning for å komme til en spesialist?

Medisin og resepter
Medisinen som du har fått, henter du ut på apoteket. Da må du
ha med legitimasjon.
Diskuter:
• Hvorfor er det viktig å dosere medisinen riktig?
• Hva betyr bivirkning?
Oppgave:
Ta fram medisinen hvis du har, og finn ut doseringen. Hvor ofte
kan du ta medisinen? Hvilke bivirkninger kan medisinen gi?
Viktige ord: fastlege, henvisning, spesialist, dosering, bivirkning,
resept

Om du blir syk
Nesten alle blir syk iblant og som regel er det ufarlig. Vi kan føle oss dårlige og ha feber
av en vanlig forkjølelse. Hvis du blir syk kan du kontakte fastlegen din eller legevakta.
Det er ikke alltid nødvendig å gå til legen når man føler seg syk, noen ganger er det nok å
være hjemme og hvile seg. Det er lurt å ha en del ting hjemme, for eksempel smertestillende og febernedsettende medisiner. Du kan kjøpe medisiner enten på et apotek eller i
en dagligvareforretning. Noen medisiner må du få fra lege og da får du en resept som du
tar med til apoteket.
Diskuter:
• Hva har du behov for å ha i husapoteket ditt? Hvilke medisiner kan du kjøpe i dagligvareforretning?
Viktige ord: smertestillende, febernedsettende, medisin
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Akutt hjelp
Akutt betyr at det haster og at du trenger hjelp øyeblikkelig. Eksempel på akutt kan være
en brukket arm eller fot, at du har brent deg, eller skåret deg, eller har svært høy feber.
Om du er usikker på om det haster, kan du ringe legevakta i Trondheim på telefon 07352
og be om råd. Det kan være lang ventetid på legevakta, ofte flere timer, siden de som er
mest syk blir behandlet først.
Her ser du mer om Legevakta: www.trondheim.kommune.no/legevakten/
Hvis du er helt sikker på at du eller noen rundt deg trenger akutt hjelp skal du ringe 113.
Diskuter:
• Hvor henvender du deg når du skal til legevakta?
• Hva er det som ikke er akutt?
• Hvorfor skal du ikke dra til legevakta dersom det ikke er akutt?
Viktige ord: akutt, legevakt, livstruende

Nødtelefoner
Hvis du eller andre har behov for å få hjelp i en nødssituasjon skal du ringe følgende
telefonnummer til nødetatene:
Ambulanse: 113
Brann: 110
Politiet: 112
Når du kommer fram til en operatør må du kunne svare på følgende:
• Hva har skjedd?
• Hvor har det skjedd - adresse
• Hvilket telefonnummer ringer du fra?
Forsøk å være rolig, svar tydelig på alle spørsmål og gjør som du får beskjed om.
Diskuter:
• Når skal du ringe nødnumrene?
• Hvilken informasjon må du gi til operatøren?
Oppgave:
Bruk forskjellige eksempler på ulike nødssituasjoner og tren på hva du skal si når du
ringer.
Viktige ord: livstruende, nødssituasjon, operatør
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Iblant trenger man å
snakke med noen
Alle føler seg trist innimellom. Du kan være lei deg
for noe som har skjedd eller for framtiden. Det er
helt normalt, særlig når en har vært utsatt for noe
vanskelig, eller det har skjedd stor forandringer i
livet. Da er det lurt å snakke med noen som forstår hvordan du har det og som kan hjelpe deg til å
håndtere sorg og stress.
Kontaktpersonen din er en viktig samtalepartner,
og kan hjelpe deg til å finne riktig støtte. Barne- og
familietjenesten har også en psykolog som enslige
mindreårige kan snakke med.
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Du kan også ringe til disse telefonnumrene:
• Røde Kors telefonen for barn og ungdom, gratis grønt nummer: 800 33 321
• Mental helses hjelpetelefon er gratis å ringe hele døgnet alle dager i året.
Telefon: 116 123
• Kirkens SOS: 815 33 300 eller e-post SOS@kirkens-sos.no
Her kan du snakke om hva som helst som du har behov for. Personen du snakker med
har taushetsplikt og du trenger ikke fortelle hvem du er. De kan hjelpe deg å tenke mer
positivt, gi deg noen trøstende ord og noen tips for hva du kan gjøre for å få det bedre.
Vil du heller skrive om problemene i stedet for å ringe og snakke med noen, for eksempel Mental Helses tjeneste www.sidetmedord.no eller SOS-meldinger hos Kirkens SOS.
Det er også egne tilbud rettet mot ungdom, slik som Røde Kors sitt tilbud www.korspahalsen.no.
Diskuter:
• Hvordan kommer du i kontakt med de rette hjelpeinstansene?
• Hva kan du prate med de om?
Viktige ord: menneskelig, normal, forandring, taushetsplikt, instans

Tannlege
Tannlege er gratis for barn og unge til de er 18 år. Du kan henvende deg til en tannklikk i
nærheten av der du bor for å bestille time. Kontaktpersonen din kan gi råd om hvor det
er. Det er viktig å avbestille en avtale dersom du ikke kan komme.
Diskuter:
• Hvor lang tid i forveien må du avbestille?
• Hva skjer dersom du ikke møter opp til tannlegeavtalen?
• Hvilket telefonnr ringer du om du trenger tannlege?
• Hva sier du når du vil bestille time?
Oppgave:
Dersom du har fått en innkalling kan du se på den om du finner informasjon om hvordan
du avbestiller eller får ny time.
Viktige ord: tannhelse, avbestille, innkalling
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Graviditet og foreldreskap
Som ungdom er det viktig å
tenke på om og når det passer
å bli mor og far. For å unngå å
bli foreldre før du har mulighet
til å ta vare på et barn, er det
viktig å bruke prevensjon hvis
du har en kjæreste. Det å bli
foreldre er et stort ansvar og
det er mye å tenke på.
Kvinner som mistenker at en
er gravid, kan kjøpe en graviditetstest på apoteket eller ved å
henvende seg til legekontoret.
Du som er jente og tror at du er
gravid, eller du som er gutt og
tror du skal bli pappa, kan prate
med kontaktpersonen din for å
få informasjon og råd. I Norge
er abort lovlig, men det kan
være en stor beslutning å ta
når du er ung.
Diskuter:
• Hva skal du gjøre dersom
du tror at du eller kjæresten din er gravid?
• Hva gjør du om du er
gravid?
• Hvordan tror du livet blir
forandret dersom du fikk barn nå?
Viktige ord: mistanke, gravid, test, støtteordning, farskap, utstyr
Barn født i Norge
Barn som blir født i Norge med utenlandske foreldre blir ikke automatisk norske statsborgere. Det betyr at du må søke om oppholdstillatelse for barnet dersom både mor og
far er utenlandske statsborgere.
www.udi.no/ord-og-begreper/norsk-ved-fodsel/
Støtte under og etter graviditeten
Når du er gravid får du kontakt med jordmor og lege/helsesøster som du kan spørre om
råd og som sjekker at alt er bra med babyen i magen. Når barnet er født vil du også få
oppfølging fra helsesøster for å sikre at barnet ditt utvikler seg normalt. Dere som mor
og far får veiledning hvis noe er vanskelig.
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Her kan du lese mer om evt stønader du kan få for å kunne forsørge barnet:
www.mammanett.no/graviditet/rettigheter_og_oekonomi/hurtigoversikt_stoenader_i_
forbindelse_med_graviditet_og_foedsel

Sex og lovgivningen
I Norge er det lovlig å ha sex når du er over 16 år. Sex er noe som begge parter skal være
enige i. Når man har sex bør man være sikre på at partneren ikke har smittsomme sykdommer som kan overføres til deg. Det er også viktig at du eller partneren – eller begge
– bruker prevensjon dersom dere ikke ønsker å få barn.
Å tvinge seg til sex med trusler eller vold er en alvorlig kriminell handling som kan føre til
fengsel. Det gjelder alle seksuelle handlinger, ikke bare samleie.
Det er også forbudt å utnytte noen seksuelt som ikke kan beskytte seg selv, for eksempel
sover, er full eller syk. Da kan en bli dømt for voldtekt eller seksuell utnytting.
For en person som er over 16 år er det ulovlig å ha sex med noen som er under 16 år.
Da kan en dømmes for voldtekt mot barn eller seksuell utnyttelse av barn. Loven skal
beskytte barn mot seksuelle overgrep fra voksne.
På denne hjemmesiden finner du informasjon om mange temaer som gjelder ungdom:
www.ung.no/sexogsamliv/2422_Seksuell_lavalder_-_hva_sier_loven.html
Om du blir presset av noen til å gjøre seksuelle handlinger må du fortelle det til din
kontaktperson eller andre slik at du får støtte og hjelp med en gang. Ingen har rett til
å tvinge deg til sex uansett hvem personen er eller hvorfor personen gjør det. Det er
brudd på norsk lov og mot FNs menneskerettighetskonvensjon og barnekonvensjonen.
Bare du bestemmer over kroppen din.

Kjønnslemlestelse
Kjønnslemlestelse er et svært alvorlig inngrep som kan utføres på jenter. Det er ulike
typer kjønnslemlestelse og alle er forbudt i Norge. Myndighetene vil stoppe slike inngrep
når det blir kjent at barn står i fare for å bli kjønnslemlestet. For eksempel kan et barn
forhindres i å reise ut av Norge, dersom det kan være fare for at det blir kjønnslemlestet
i et annet land. Foreldre som utsetter døtrene sine for kjønnslemlestelse kan straffes
med fengsel i inntil 3 år. Dersom du har vært utsatt for kjønnslemlestelse kan du få hjelp
på St Olavs sykehus og råd av din kontaktperson. Vanlige plager etter kjønnslemlestelse
kan være magesmerter, ekstra lang tid på do, vonde minner fra overgrepet o.a. Det er
viktig å åpne det gjensydde området før du selv skal ha barn, slik at du unngår skader
ved fødsel.
Hvis du kjenner til noen som står i fare for å bli kjønnslemlestet, er det viktig at de får
kontakt med voksne som kan hjelpe til slik at det ikke skjer.
Disse kan kontaktes:
• Helsesøster eller sosiallærer på skolen eller i kommunen der du bor.
• Fastlegen eller en annen lege.
• Røde Korstelefonen, 815 55 201. Her kan du ringe og være anonym.
• Barnevernstjenesten i kommunen der du bor.
• Politiet, ring 02800.
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Her er nettsteder hvor du kan få informasjon:
www.ung.no
www.seif.no
www.nkvts.no
www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_norsk.pdf
www.trondheim.kommune.no/content.ap?contentId=1117684007&contextId=1117740847
Omskjæring av gutter gjennomføres i Norge, men er omstridt fordi det er kan være et
alvorlig helsemessig inngrep overfor et barn som ikke selv kan samtykke.
Diskuter:
• Hvilke tradisjoner er praksis i din familiekultur når det gjelder kjønnslemlestelse?
• Hva må du gjøre dersom du får kjennskap til at noen du kjenner vil kjønnslemleste
barnet sitt eller står i fare for å bli kjønnslemlestet?
Viktige ord: kjønnslemlestelse, omskjæring, samtykke

Tvangsekteskap
I Norge er det forbudt å tvinge noen til ekteskap. Her får alle bestemme selv hvem de vil
gifte seg med. Det er derfor straffbart å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje.
Her kan du les mer om tvangsekteskap: www.imdi.no/nn-NO/Tvangsekteskap1/
Diskuter:
• Hvorfor tror du at lovene finnes?
• Hva synes du om lovene?
• Hvilken tvang ligger bak tvangsekteskap?
• Hva kan du gjøre for å hjelpe de som trues til kjønnslemlestelse eller til å bli tvangsgiftet?
• Hva skal du gjøre om noen tvinger deg til seksuelle handlinger mot din vilje?
Viktige ord: tvinge, alvorlig, lovbrudd, samleie, respektere, utnytte, forsvare seg, overgrep
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Alkohol, tobakk, dopingmidler og
narkotika
Alkohol, tobakk, dopingmidler og narkotika (inkludert khat) er ulike rusmidler. Rusmiddel betyr at det er noe som gjør deg påvirket, at det er giftig og kan gjøre deg avhengig.
Narkotika er forbudt både å bruke, ha og selge i Norge. Det er forbudt å kjøre bil hvis
en er påvirket av narkotika eller alkohol. Alkohol og tobakk er det lov å bruke fra en viss
alder i Norge.
www.helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Rusmidler.aspx
Diskuter:
• Hvor gammel må du være for å kjøpe tobakk og alkohol i Norge?
• Hvorfor er det ikke bra å begynne å røke?
• Hva skjer med kroppen når en drikker alkohol eller røker?
• Hvilke rusmidler er narkotika?
• Hva skal du gjøre om du tror noen du kjenner er avhengig av narkotika?
Viktige ord: rusmiddel, påvirkning, giftig, avhengig, forbudt, tillatt
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Økonomien din
Til du fyller 20 år kan du som enslig mindreårig flyktning få økonomisk hjelp fra Barne –
og familietjenesten hvis du ikke har annen inntekt. Det er viktig at du lærer deg hvordan
hverdagsøkonomien fungerer med en gang. Hvis du har orden på økonomien rekker
pengene lengre og du slipper inkasso og betalingsanmerkninger (se nedenfor). Å bruke
mer penger enn du har vil gi deg mange ekstra bekymringer, som kan gå ut over skolegang, arbeid og helse.
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Lønn og skatt
Når du kommer i arbeid får du lønn fra arbeidsgiveren hver måned. For lønna skal du
betale husleie, strøm og mat. Alle må betale skatt av lønna si, og skatten sikrer at vi har
gode velferdsordninger for alle som bor i Norge (for eksempel gratis skole og helsetjenester).

Selvangivelse
En gang i året får du en selvangivelse fra Skatteetaten. Selvangivelsen er en oversikt over
dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. Staten bruker selvangivelsen til å beregne skatten din. Å arbeide uten å betale skatt (Svart arbeid – se under avsnittet om Arbeid) er
straffbart i Norge, men det er unntak for studenter. Studenter og skoleungdom kan tjene
inntil ca Kr. 40 000 uten å betale skatt. Det kalles fribeløp. Beløpet varierer fra år til år.

Studielån
Når du ikke har inntekter selv og du ønsker å studere, kan du søke om studielån når du
kommer inn på videregående skole. Dette er en ordning som gjelder alle som studerer
på godkjente studiesteder i Norge. Deler av lånebeløpet blir gjort om til stipend etter at
eksamen er bestått.
Her kan du lese mer om studielån/stipend:
www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/
Det finnes ulike ordninger når det er aktuelt å arbeide i tillegg til skolegang. Dette kan
kontaktpersonen og du drøfte sammen.

NAV
NAV er en offentlig myndighet som har mange ulike tjenester, og tilbyr også tjenester til
de som ikke har arbeid. NAV har ulike kurs som skal hjelpe personer å komme i jobb.
NAV yter også økonomisk støtte for personer som ikke får inntekt på andre måter. Det er
ment å være en midlertidig løsning og siste utvei. Det betyr at alle andre muligheter til å
få inntekt må være prøvd før du får stønad fra NAV.
Du kan se mer om NAV på: www.nav.no
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Økonomisk hjelp til familien i hjemlandet
Mange flyktninger og innvandrere vil gjerne sende penger til familien i hjemlandet.
Kommunen kan ikke akseptere det som en godkjent utgift dersom en person får økonomisk hjelp. Mange får store økonomiske problemer hvis de gjør dette, og kan opparbeide
seg gjeld.
Diskuter:
• Hvorfor må alle som arbeider levere selvangivelse?
• Hvorfor er det forbudt å ikke betale skatt når en har lønn?
• Når kan du søke om studielån?
• Hvilke konsekvenser kan det ha for deg om du får gjeld gjennom å hjelpe familien i
hjemlandet? Hvordan kan du løse dette?
Viktige ord: lønn, skatt, netto, behov, stipend, omgjøring, gjeld

Å sette opp et budsjett
Pengene du får når du kommer til Norge, kommer fra kommunen. For å kunne planlegge
økonomien din og sette opp et budsjett er det greit å vite hvor pengene kommer fra,
hvorfor du får dem og hvor lenge du kommer til å få dem.
Et budsjett er en oversikt over pengene du får (inntekt) og utgifter (pengene du bruker).
Når du har kontroll over pengene dine, rekker de lenger.
Diskuter:
• Hvorfor kommer pengene fra kommunen?
• Hva kreves av deg for at du skal få pengene?
• Oppgave: Sett opp et budsjett over dine inntekter og utgifter. Ligger du på pluss
eller minus? Har du kontroll på økonomien? Hva kan skje dersom du bruker mer
penger enn du har?
Viktige ord: budsjett, oversikt, inntekt, utgifter, forbruker, bidrag
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Regninger
Forhåpentligvis har du god oversikt over de pengene du får og det du må betale. Regninger må betales innen forfallsdato, som står på fakturaen.
Hvis du får problemer med å betale en regning, bør du snakke med den du skylder penger. Da kan du kanskje få en nedbetalingsordning som gjør at du slipper at regningen din
går til inkasso.
Forfallsdag er den siste dagen for betaling av regningen.
Hvis du ikke betaler regningen skjer dette:
1. Du får en betalingspåminnelse. Den som du skal betale til, sender ofte ut en påminnelse om at du må betale og legger på et purregebyr i tillegg til det du skulle betalt
fra begynnelsen. Det kan også komme til andre utgifter.
2. du får et inkassokrav. Hvis du ikke betaler når du får påminnelse, kan den du skylder
penger sende regningen til inkasso som tar ut inkassoavgift. Inkassobyrået kan hjelpe
deg med en avbetalingsplan dersom du ikke kan betale gjelden med det samme
3. du får en betalingsanmerkning som får alvorlige konsekvenser for deg. For eksempel:
• Får du ikke tegne abonnement på for eksempel mobiltelefon eller internett
• Får ikke kjøpe noe på avbetaling
• Får ikke lån i banken
• Kan nektes å leie leilighet
4. Statens innkrevingssentral har som oppgave å kreve inn gjeld for mange instanser.
Det betyr at dersom du ikke betaler det du skylder, kan Statens innkrevingssentral
trekke fra lønna di når du kommer i arbeide, eller fra eiendeler. Å betale gjelda si er
derfor helt nødvendig.
Telefonselgere: Det er ganske vanlig å bli oppringt av noen som prøver å selge deg noe
over telefon. Ofte tilbyr de ting gratis som en prøvepakke, og så må man kjøpe videre
over en periode uten at man helt vet hva dette vil koste. Unngå å si ja til ”gratis” ting på
telefon, og kjøpe ting av telefonselgere. Dette gjør at du unngår ekstra utgifter på ting du
ikke trenger.
Diskuter:
• Hvorfor tror du at inkassokrav og betalingsanmerkninger finnes?
• Hvordan unngår du at regningen din havner til inkasso?
Viktige ord: regning, faktura, nedbetaling, hovedstol, forfallsdag, avgift, inkassobyrå,
anmerkning, konsekvens, abonnement, avbetaling, kontrollerer, gjeld, forsiktighet
www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/inkasso/inkassorvarsel
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Bolig
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Bolig er veldig dyrt i Norge, spesielt i de større byene. Her er det vanlig at ungdommer
bor på hybel eller i bofellesskap med andre ungdommer til de er ferdig med utdanningen, får fast inntekt og spart opp penger. De kan da søke banken om lån til å kjøpe egen
leilighet. Som ungdom under utdanning er derfor å leie bolig som er vanlig.
Ulike måter å søke bolig på:
• Internett: private huseiere som har hybler eller leilighet legger de ofte ut på for
eksempel Finn.no og Hybel.no
• Aviser
• Snakke med bekjente
Når du ringer eller er på visning for å leie en bolig er det viktig å gjøre et godt inntrykk,
og være imøtekommende og respektfull både til de andre beboerne og til utleier.
Ulike boalternativ
• Leie hybel eller leilighet: du inngår en skriftlig kontrakt om å leie hybel/leilighet fra
en privatperson. Det kan være en hybel eller leilighet som ligger i samme hus som
huseier
• Leie en kommunal leilighet
• Bofellesskap: ungdommer leier en leilighet sammen og deler på utgiftene.
• Kjøpe egen leilighet: det forutsetter at du har fast inntekt og kan ta opp boliglån i
banken
Diskuter:
• Har du en plan for hvordan du skal bo når du flytter ut?
• Hvordan kan du øke sjansen for at du kan få din egen bolig?
• Hvor vil du helst bo?
• Tror du at du kan skaffe deg en leilighet der?
Viktige ord: kontrakt, utleie, tilbyr, boliglån

Regler når du leier en hybel/leilig het
Når du leier en leilighet er det mange regler du må følge, og som gjelder alle som er
leietakere. Reglene gjelder først og fremst å vise hensyn og ikke forstyrre naboene eller
skade leiligheten. Hvis du forstyrrer naboene slik at de klager, kan du miste retten til å
bo der. Mange utleiere benytter Normalkontakt for husleie når de tar inn leieboere. Den
sikrer rettigheter og plikter for begge partene.
De fleste utleiere krever også et depositum. Det er et avtalt beløp som settes på en sperret konto. Når leieforholdet er slutt, blir dette evt brukt for å betale skader du har påført
leiligheten, ubetalt husleie eller andre utgifter som kan gjenstå. Det er i utgangspunktet
du selv som er ansvarlig for å skaffe depositum. Du kan få hjelp fra kontaktpersonen din
til hvordan du kan gå fram.
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Sørg for:
• Betal leien til rett tid
• Utføre det som kreves for fellesskapet (for eksempel vask av fellesareal/trapper)
• Vær forsiktig med leiligheten og inventaret, unngå å ødelegge noe
• Ta hensyn til naboene, (ikke så høy musikk at det forstyrrer)
• Det skal være stille om natten
• Du må avtale med utleier hvor du kan sette sykkel etc

• Du må si fra med en gang til utleier dersom du oppdager feil i leiligheten. Hvis du
ikke gjør det kan du bli erstatningspliktig, dvs å måtte betale for skaden.
• Du må snakke med utleier om hva som er lov (for eksempel om det er lov å røke i
leiligheten, hva du kan gjøre utenfor leiligheten, hva du kan gjøre inne, for eksempel male eller endre den på andre måter). Du kan ikke ta inn andre leieboere uten å
avtale med utleier.
• Når du flytter ut, skal leiligheten være like ren og i samme stand som den var da du
flyttet inn. Du må selv rengjøre og flytte ut dine ting ved flytting og sikre utbetaling
av depositum fra banken etter fullmakt fra utleieren.
Diskuter:
• Hva synes du om reglene?
• Hvorfor tror du at reglene finnes?
Viktig ord: utleier, leieboer, hensyn, lov, depositum, husleiekontrakt, husleie, konsekvenser
Kurs:
Du får delta på Bolig og miljøkurs hvor du vil lære enda mer om å ta vare på boligen og
naboforholdet.

Adresseendring
Du må melde adresseendring til Folkeregisteret innen 8 dager når du flytter. Det gjør du
ved å gå inn på internett: Hvis du ikke melder flytting kan det medføre at du mister rettigheter.
www.flytteportalen.no/
Diskuter:
• Hvorfor er det viktig at du melder fra om adresseendring?
• Hvilke instanser må du melde adresseendring til?

Hjemforsikring
Du må skaffe deg en hjemforsikring når du flytter inn i en hybel/leilighet. Hjemforsikringen sikrer at du får dekket eiendelene dine om det skjer et innbrudd eller skader i
leiligheten som du ikke har gjort selv.
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Brannsikkerhet
Du må lære deg hvordan du skal forebygge brann i leiligheten. Det skal alltid finnes brannsluknningsapparat i leiligheten slik at du kan slokke hvis det oppstår en brann.
Mer om det finner du her:
www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-ogfritid/Brannvern-pa-mange-sprak
Brannsikkerhet med øvelse inngår også i Bolig og miljøkurset.
Diskuter:
• Hvorfor må du ha hjemforsikring?
• Hvordan kan du forebygge brann i leiligheten?
• Hva skal du gjøre om det begynner å brenne?
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Viktige ord: forsikring, innbrudd, skade, forebygge, brannslukningsapparat

Å si opp en leilig het
Når du leier en leilighet står det i kontrakten hvor lang oppsigelsestid du har når du skal
flytte fra leiligheten. Som oftest er det 3 måneder.
Diskuter:
Hvorfor tror du at det er oppsigelsestid i leiekontakten?
Hvorfor er det viktig å tenke på hvor lang oppsigelsestid det er når du vil flytte?

Miljøansvar
Alle har et ansvar for miljøet. Derfor må du sortere avfall slik at det kan brukes til
gjenvinning til andre ting, for eksempel kan en lage nytt papir av aviser, fleecestoff av
plastflasker og biogass til biler og busser av matavfall. Derfor har vi regler om at alle skal
sortere avfall. Det finnes flere miljøstasjoner der du kan sortere avfall.
Slik sorterer du avfall:
Avfall som inneholder gifter og er farlige, skal leveres på spesielle steder. Alle må for eksempel levere batterier på gjenvinningsstasjoner, dagligvarebutikker eller butikker som
selger elektronikk.
Alle må også sørge for å holde det rent rundt seg ute, for eksempel ikke kaste søppel på
gater og veier eller sette igjen engangsgriller i parkene.
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Diskuter:
• Hvor skal du gå for å resirkulere avfall?
• Hva synes du om reglene for resirkulering?
Viktige ord: gjenvinning, avfall
Avfallshåndtering inngår i Bolig og miljøkurset

Det norske
samfunnet
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Demokrati, valg og medvirkning
Norge er et demokrati. Et annet ord for demokrati er folkestyre. Det betyr at folket
styrer politikken gjennom valg, og at det er flertallet som bestemmer hvilke partier som
skal styre på Stortinget, i fylkeskommunene og i kommunene. Stortinget er den øverste
politiske myndigheten i Norge. Du bor i Trondheim kommune, og her er det bystyret som
er øverste politiske organ og som bestemmer hva som skal skje i byen vår. Politikerne
som sitter i bystyret er altså valgt av folket i Trondheim, og representerer ulike politiske
partier.
Det er ønskelig at alle innbyggere engasjerer seg i det som foregår i samfunnet nå og
hvordan vi ser for oss at samfunnet skal være. Å stemme ved valg og være med i politiske ungdomsorganisasjoner er måter å påvirke samfunnsutviklingen på.
Det er også ønskelig at interessegrupper/brukere får komme med innspill når det skal
settes i gang noe som har betydning for dem.
Mangfoldsrådet er for eksempel opprettet som et samarbeids – og likestillingsorgan i
Trondheim kommune. Du kan lese mer om mangfoldsrådet her:
www.trondheim.kommune.no/content/1117723948/Reglement-for-Mangfoldsradet-iTrondheim
Brukerrådet for enslige mindreårige
flyktninger er opprettet for å ha et
utvalg talspersoner som representerer hele gruppen enslige mindreårige.
Brukerrådet for enslige mindreårige
flyktninger velges av ungdommene
selv. De velger seks ungdommer fra
ulike land. Brukerrådet velges for to
år, og de møtes en gang i måneden.
De skal gi innspill til rådmann og enhetsleder og kan selv ta opp aktuelle
saker. De kan også bli kontaktet for å
gi innspill og kunnskap til andre.
Dette er eksempler på medvirkning og
at du kan være med å si din mening.
Diskuter:
• Hva kan Mangfoldsrådet påvirke?
• Hva vet du om brukerrådet?
• Hvordan kommer du i kontakt med brukerrådet?
• Hvilke saker kan du bringe til brukerrådet?

Tillit til myndig hetene
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Demokratiet og de norske lovene setter samme rammer for alle som bor i landet. Alle
har ansvar for at vi i et fellesskap skal ha det bra. Dette fører til at nordmenn har tillit til
myndighetene og til hverandre. I mange andre land er det motsatt.
Tillit er en forutsetning for å kunne samarbeide med andre. At vi møter hverandre med
respekt gir også tillit.

Stemmerett
For å stemme ved stortingsvalg må du være 18 år og norsk statsborger. (I Norge gis
stemmerett ved kommunevalg til norske statsborgere som er fylt 18 år eller gjør det i
løpet av valgåret og til innbyggere som oppfyller nevnte alderskriterier og har bodd mer
enn 3 år i Norge).
I Norge har vi hatt stemmerett for menn siden 1898 for menn og for kvinner siden 1913.
Selv om det er flertallet som bestemmer, er det likevel et viktig prinsipp i Norge om at
også mindretallets meninger skal tas hensyn til når politikken utformes.

Monarki
Norge er monarki. Det betyr at vi har kongedømme og at kongetittelen går i arv. Kongen vår heter Harald V. Kongen er Norges formelle
statsoverhode og den øverste symbolske lederen for den utøvende
makten som kalles Kongen i statsråd. I praksis er det Stortinget og
regjeringen som styrer landet vårt.

Velferd og skatter
Norge er en velferdsstat. Det betyr at alle som bor i landet får ta del i
gode fellesskapsløsninger. Det er staten og kommunen som fordeler
ressursene slik at alle innbyggerne får tilgang til de grunnleggende
godene slik som helsehjelp og skolegang/utdanning.
Dette er goder som gjelder alle hele livet. Velferdsstaten er et sosialt
sikkerhetsnett også i vanskelige perioder i livet, for eksempel når en
blir for syk til å jobbe eller mister jobben ufrivillig.
For at vi skal ha en velferdsstat, må alle bidra økonomisk når de er i
stand til det. Alle som er i arbeid må derfor betale skatt. I tillegg er
Norge et rikt land som har inntekter fra for eksempel olje – og gass,
noe som har gitt gode økonomiske vilkår for alle som bor i landet.

Rettig heter og plikter
Velferdsstaten gir oss rettigheter, men også plikter. Å betale skatt er en av pliktene. Det
er også en plikt ikke å utnytte de økonomiske ordningene vi har, og å gi riktige opplysninger når myndighetene ber om det. Det kan føre til straff enten som bøter eller fengsel
dersom pliktene ikke overholdes.
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Verdier
Det norske samfunnet er bygd på verdier som preger måten vi tenker og oppfører oss
på.
Likestilling og likeverd: Likestilling handler både om å arbeide for like muligheter og
rettigheter for kvinner og menn, og om likestilling uavhengig av funksjonsevne, seksuell
legning, etnisitet og religion. Det er for eksempel tillatt for to av samme kjønn å inngå
ekteskap. Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker er like verdifulle.
Diskuter:
• Hva tenker du om at kvinner og menn skal delta på lik linje i arbeidslivet?
• Ser du noen områder hvor det bør være begrensninger når det gjelder likestilling og
likeverd?
• Hva tenker du om at menn og kvinner kan gifte seg med en av samme kjønn?
Ytringsfrihet: Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de
mener, og ønsker å si noe om. Dette ser vi på som en menneskerett. Det er likevel noen
begrensninger. Det er for eksempel ikke lov å komme med trusler, trakassere noen eller
komme med diskriminerende uttalelser.
Diskuter:
• Hva handler ytringsfrihet om?
• Hvilke ytringer kan folk komme med uten at det er ulovlig?
• Hva er forskjellen mellom ytringer og handlinger?
Tros - og livssynsfrihet: Tros og livssynsfrihet betyr at enkeltmennesker og grupper skal
få tro på det de vil og tilbe den de vil.
Diskuter:
• Hvilke utfordringer har det å komme til et samfunn med annen religiøs tilknytning
enn sin egen?
Solidaritet, økonomisk og sosial likhet: I Norge anser vi likhet som et gode, det gir et
godt fellesskap og muligheter for en felles plattform. Et eksempel på dette er at de aller
fleste barn går i samme skolesystem, lærer det samme - og også å respektere og tilpasse
seg hverandres forskjellighet.
Diskuter:
• Ser du noen utfordringer med likhetstanken?
Deltakelse i arbeidsliv: I Norge ser vi på det som et gode at kvinner og menn jobber og
forsørger seg selv. Det er vanlig at både mann og kvinne er i lønnet arbeid selv om de har
barn. Når du er i lønnet arbeid får du også pensjonsrettigheter.
Diskuter:
• Hvilke fordeler og ulemper ser du ved at begge foreldrene jobber utenfor hjemmet?
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Barn i Norge: Barnas rettigheter står sterkt i Norge. Norge har underskrevet FN`s barnekonvensjon som sikrer barn og unge skolegang, rett til beskyttelse og mange andre
viktige forhold i livet. Alle som jobber med barn og foreldre er derfor opptatt av at barna
skal ha en best mulig oppvekst i tråd med barnekonvensjonen.
Her kan du lese mer om rettighetene:
www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonenkortversjon-norsk.html?id=87582
I Norge har hver kommune en barnevernstjeneste. Barnevernstjenesten skal sikre at
barn og unge som har det vanskelig enten hjemme eller med seg selv, skal få hjelp. I
Trondheim kommune er barnevernstjenesten en del av Barne – og familietjenesten.
For eksempel er det slik at barn som er alene uten foreldre skal få hjelp, slik det er for
deg som enslig mindreårig flyktning, og for andre barn i samme situasjon.
I Norge er det forbudt med fysisk og psykisk vold mot barn. Det betyr at det ikke er lov
til å slå barna sine, for å oppdra dem til lydighet og respekt. Foreldre som lever i Norge
må derfor lære seg andre måter å oppdra barna sine på. Hvis barn blir slått selv eller ser
at voksne (for eksempel en av foreldrene) blir slått eller mishandlet, blir det vurdert som
et svært alvorlig overgrep mot barnet. Det kan føre til at barn og foreldre ikke kan bo
sammen. Det er barnevernstjenesten i kommunen som kan vurdere og bestemme i en
slik situasjon.
Her kan du lese mer om barnevernet: www.ung.no/barnevern/
Norsk barneoppdragelse vil være forskjellig fra familie til familie, men de aller fleste
foreldre oppdrar barna sine med tydelige rammer når de er små og så får barna gradvis
større frihet etter hvert som de blir eldre. Gutter og jenter i en familie oppdras stort sett
likt i Norge. Det er ut fra tanken om at alle skal ha samme muligheter og plikter i samfunnet uavhengig av kjønn.
Diskuter:
• Er det forskjell i oppdragelse av barn i Norge og i din kultur?
• Hvilke konsekvenser kan dette ha for deg når du blir forelder i Norge?
Viktige ord: barnevernstjeneste, barneoppdragelse
Ombudet for helse, omsorgs – og oppveksttjenester
Trondheim kommune har et Ombud (en ansatt i kommunen) som kan hjelpe til dersom
du mener at du ikke har fått det du har rett på. Du kan kontakte ombudet for å få råd og
veiledning om rettigheter, og hjelp til å vurdere om du bør klage.
Her kan du lese mer om Ombudet: www.trondheim.kommune.no/ombud/
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Om opphold og informasjon.
Etter at du kom til Norge har du fått mange papirer med mye informasjon om forskjellige
ting. Dette får du for at du skal vite hva myndighetene har bestemt og hva det betyr for
deg, og om det er mulig for deg å klage hvis du mener det er gjort feil. Det er viktig at du
leser informasjonen og spør kontaktpersonen din eller vergen dersom det er noe du ikke
forstår.
Det er ditt ansvar å gi myndighetene riktige opplysninger. Hvis du ikke gjør det, kan det gi
alvorlige konsekvenser for deg.
Ditt grunnlag for opphold er dokumentert i et brev fra UDI. Dette gir rettigheter og plikter du kan snakke med din verge eller din kontaktperson om. Du må også ha legitimasjon
for å vise hvem du er – for eksempel pass eller bankkort. Det er noen regler som gjelder
for å få norsk statsborgerskap.
Det norske samfunnet bygger på gjensidighet og tillit. Myndighetenes ansvar er å informere deg om ulike beslutninger og rettigheter og plikter du har. Det er derfor viktig å
bruke tolk slik at du forstår hvordan myndighetene arbeider og hvilke regler som finnes.
Diskuter:
• Hvilke erfaringer har du når det gjelder tillit til myndighetene?
• Hvorfor kan vi ha tillit til norske myndigheter?
Viktige ord: opphold, pass, tillit til myndigheter, statsborgerskap, legitimasjon

Politiet
Politiets hovedoppgave er å sikre trygghet, lov og orden i samfunnet. Deretter er det
prioritert å forhindre og forebygge straffbare handlinger. Politiet arbeider derfor også i
enkelte ungdomsmiljø for å forhindre kriminalitet. I Norge vil de fleste se på Politiet som
en hjelp og støtte, og som de trygt kan henvende seg til.

Hvis du blir utsatt for et lovbrudd
Hvis du blir utsatt for et lovbrudd som ikke er akutt, kan du politianmelde det på internett.
Her kan du se hvordan du går fram: www.politi.no/tjenester/anmeld_et_forhold/
Du kan også møte opp på politistasjonen.
Hvis du utsettes for en akuttsituasjon slik som for eksempel mishandling, innbrudd eller
fyllekjøring må du ringe 112.
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Diskuter:
• Når skal du ringe 112?
• Har du vært i kontakt med politiet i Norge?
• Hvordan ser du på politiet?
• Er noe forskjellig fra der du bodde før du kom til Norge?
Viktige ord: lov, orden, lovbrudd, vitne

Om du g jør en kriminell handling
Under ser du hva som regnes som lovbrudd og hvilke reaksjoner det fører med seg. Du
ser også hvor du kan henvende deg for å få hjelp
http://www.ung.no/lovbrudd/
Diskuter:
• Hva kan konsekvensene bli for deg om du begår et lovbrudd?
Du kommer til å treffe Politiet i et forebyggende møte, for å bli nærmere kjent med lover
og regler i Norge, og om rus og vold. Bruk av sosiale media og konsekvenser ved å spre
informasjon til mange, vil også være tema i møtet.

Religion
Norge ble kristnet for ca 1000 år siden og protestantisme er den dominerende religionen
i Norge. Men selv om vi har en folkekirke, er det full religionsfrihet. Det betyr at alle kan
praktisere religionen sin uten å være redd for å bli forfulgt eller straffet. Hvert enkelt
individ er fri til å bestemme hvilken religion de vil tilhøre, eller velge å ikke tilhøre noen
religion. Norge er et sekulært samfunn. Det vil si at religionen og styringssystemet er
delt. Religion har mindre betydning i samfunnet enn tidligere både blant privatpersoner
og i lovene våre. Norge styres gjennom demokratiske prosesser med valg av politikere til
de ulike posisjonene uavhengig av religion.
Diskuter:
• Hva synes du om det norske samfunnet?
• Hva tror du kreves hvis vi skal få et slikt samfunn til å fungere?

Høytider
Vi har mange høytidsdager i Norge. Noen er fridager mens andre er arbeidsdager.
Her er en oversikt over de ulike høytidsdagene:
www.samfunnskunnskap.no/?page_id=353&lang=no
Diskuter:
• Hva vet du om Norge og norske tradisjoner?
• Feirer du noen av de norske tradisjonene?
• Hvor har du lært deg det du vet om norsk kultur?
• Hvilke høytidsdager er du vant til?
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Protokoll
Her fyller du og kontaktpersonen din ut hvilke avsnitt dere har gjennomgått sammen:
Å bo sammen

Dato

Signatur

Signatur

Dato

Signatur

Signatur

Dato

Signatur

Signatur

Dato

Signatur

signatur

Hverdagen der du bor
Personer du vil møte
den første tiden
Tiltaksplan
Penger den første
tiden
Å bruke tolk
Planlegging og tid
Hilse – og væremåter
Dugnad
Du og omgivelsene
dine
Bo sammen
Hvem er du?
Frihet til å velge
Selvfølelse og selvtillit
Nettverk
Finne familien
Familiegjenforening
Trondheim, byen du
bor i
			
Samfunnet og din deltakelse i aktiviteter
Frivillige lag og foreninger
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Skole og studier
Temaet gjennomgått

Arbeid

Dato

Signatur

Signatur

Dato

Signatur

Signatur

Søke ordinært arbeid
Jobbsøknad
Arbeidspraksis
Det er flere måter å
søke praksis og jobb
på
Skatt og svart arbeid
			

Helse
Hva du selv kan gjøre
for å holde deg frisk
Sykefravær/sykemelding
Flyktningehelseteamet
Fastlege
Spesialisthelsetjeneste
Medisiner og resepter
Om du blir syk
Akutt hjelp
Nødtelefoner
I blant trenger man å
snakke med noen
Tannlege
Graviditet og svangerskap
Sex og lovgivningen
Kjønnslemlestelse
Tvangsekteskap
Alkohol, tobakk og
narkotika
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Økonomien din

Dato

Signatur

Signatur

Dato

Signatur

Signatur

Dato

Signatur

Signatur

Lønn og skatt
Selvangivelse
Studielån
NAV
Økonomisk hjelp til
familie i hjemlandet
Å sette opp et budsjett
Regninger
			
Bolig
Ulike måter å søke
bolig på
Ulike bo – alternativer
Regler når du leier en
hybel/leilighet
Adresseendring
Hjemforsikring
Brannsikkerhet
Å si opp en leilighet
Miljøansvar
			
Det norske samfunnet
Demokrati, valg og
medvirkning
Tillit til myndighetene
Stemmerett
Monarki
Velferd og skatter
Rettigheter og plikter
Verdier
Om opphold og informasjon
Politiet
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Hvis du blir utsatt for
lovbrudd
Om du gjør en kriminell handling
Religion
Høytider
			

Kurs jeg har deltatt på:

Navn på kurset

Når ble kurset gjennomført
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