
INNBYGGERREISEN enslige mindreårige flyktninger i Arendal kommune
V

er
ge

B
ar

n
e

v
e

rn
EM

Å
Fl

yk
tn

in
g

/
en

sl
ig

 m
in

d
re

å
ri

ge
G

ru
nn

sk
o

le
 e

lle
r 

V
o

ks
en

o
pp

læ
ri

ng

Vedtak om 

bosetting
Ankomst til 
kommunen

Fysisk og psykisk 
helse

Bosetting
Forberedelse til 

bosetting

Forberedelse til 
oppstart skole

Skolestart og 
Inntakssamtale

Helse- og sosialfaglig oppfølging

Skole

18 år uteteam

Opplæring

18 år 
Veien videre?

Jobb

NAV-tiltak 

Vedtak om 
barnevern-
tjenester

Innvilget verge Samtale

Tiltaksplaner

Vergemøte
Avslutning verge

Utskrivning 18 år

Avslutning EMA

VGS
Høyere 

utdanning

Familiegjenforening

Arendal Voksen-
opplæring

16 år 
Veien videre?

Oppfølging 
barnevern-
tjenester

Venner og 
fritidsaktiviteter



Les mer om bosetting av flyktninger og 

asylsøkere på hjemmesiden til IMDI her

Bosetting av enslige mindreårige barn og unge uten følgepersoner:
Enslig mindreårige flyktninger er barn som har kommet til Norge uten foresatte. (Foreldre, eldre søsken eller andre 
nære relasjoner). Hvert år anmoder IMDi kommunen om å bosette et visst antall enslige mindreårige flyktninger  
Arendal Bystyre vedtar hvor mange enslige mindreårige kommunen bosetter hvert år. Enhet enslige mindreårige 
sørger for at man har egnede bofellesskapet med riktig bemanning til å kunne motta det forespurte antall barn og 
unge

Vedtak om bosetting

Ungdommer får vedtak om bosetting fra UDI. Det er Bufetat som har ansvaret for å bosette de enslige mindreårige 
under 15 år som får innvilget oppholdstillatelse, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å 
bosette de mellom 15 og 18 år.

Enhet enslige mindreårige har ansvar for bosetting og oppfølging. Det bosettes i henhold til ledig kapasitet i samarbeid 
med IMDi. Vi melder inn når det er ledig rom for nye bosettinger

Tilskudd
Kommunen får integreringstilskudd i fem år: 
 Enslig mindreårig tilskudd er fra 1.1.2017 fast stykkprisfinansiering
 Ekstraordinært tilskudd
Ekstra tilskudd til personer med utviklingshemming eller atferdsvansker

VEDTAK OM BOSETTING

Tilbake til side 1

http://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/


FORBEREDELSE TIL BOSETTING
Ansvar: Bofelleskapet
 Vi mottar ut søkning fra IMDi og mottar informasjon om ungdom. 
 Det drøftes i bofelleskapet om den pågjeldende ungdom passer inn.
 IMDI får tilbakemelding, og vi får full informasjon om pågjeldende ungdom.
 Bofelleskapet tar kontakt med asylmottaket der ungdommen bor og starter bosettingsprosessen. Dette gjøres i 

henhold til en mal for oppgaver som er i forbindelse med bosetting. F.eks. integreringsutgifter, helseutgifter og 
etableringsutgifter. 

 Det ledige rom klargjøres for bosetting. 
 Øvrige beboere informeres om at det skal komme en ny beboer. 
 Det sendes informasjon til Barneverntjenesten om bosetting
 Det sendes ankomstmelding til AVO/ ungdomsskolene
 Ankomstmelding sendes til samarbeidspartnere som helsenettverket, stab oppvekst, politiet, Arendal 

voksenopplæring, ungdomsskolene, pedagogisk nettverket, IMDi og UDI. 
 Straks vi har fått info om en person som skal bosettes søkes om verge fra vergemålsenheten på fylket. Vergen koples 

på så fort det er mulig.

FORBEREDELSE TIL OPPSTART SKOLE
Ansvar: Skole
 Skolen mottar ankomstmelding fra EMÅ
 Ungdommene starter som regel på skolen noen dager etter ankomst.
 Etter noen få dager er ungdommen sammen med en medarbeider på kartleggingssamtale med skolen. 
 Skolen organiserer og innkaller til samtalen, evt. rekvirerer tolk. 
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 Primærkontakt i bofellesskapet tar imot ungdommen på buss, flyplass, tog i henhold til avtale med 
asylmottaket. Velkomstfest i boligen sammen med ungdommer med samme etnisitet 

 Dersom det er utnevnt en vergen for ungdommen er denne med i prosessen.

 Dagen etter ankomst har vi samtale hvor vi gjennomgår regler, rutiner, vedtak om økonomi herunder 
integrerings og etableringsutgifter etc.

 Gjennomgang av ungdommens håndbok.

 Timeavtale med lege, helsestasjon og sykehus dersom nødvendig

 Avtale om besøk hos politi, helsestasjon, post og skatt med verge og språkformidler 

ANKOMST TIL KOMMUNEN 
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De første dager i bofellesskapet

Ansvar: EMÅ

 Bestille tolk/ språkformidler til de første dagene i bofellesskapet.
Samtale dagen etter ankomst for gjennomgang av vedtak om økonomi 
herunder  integrerings og etableringsutgifter, regler rutiner etc.

 Gjennomgang av ungdommens håndbok.
 Gjøre timeavtale med lege, helsestasjon og sykehus dersom nødvendig
 Avtale om besøk hos politi, helsestasjon, post og skatt med verge og 

språkformidler 
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Samarbeid med Barnevernet

 Barnevernet informeres om ankomst for vedtak i henhold til lov om 
barneverntjeneste.

 Tiltaksplan

 Oppfølgning 4 ganger i året 

 Samarbeid med ungdommer med utfordringer.

 Ungdomssamtaler med barnevernet

 Jobber i forbindelse med ungdommer som ønsker å komme i fosterhjem
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Innvilget verge

Enhet enslige mindreårige (EMÅ) tar initiativ til møte med verge 

Gjennomgang av fordeling av oppgaver mellom verge og primærkontakt.

EMÅ har vergemøte 2 ganger i året, eller etter behov for den enkelte ungdom.

I henhold til vergeforskrift har vergen en del oppgaver de må ivareta på vegne av 
ungdommen.
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SKOLESTART

Ungdommene starter umiddelbart etter ankomst på skolen enten AVO eller ungdomskolen.

INNTAKSSAMTALEN 

Gjennomføres av inntaksansvarlig ved AVO eller lærer på ungdomsskolen.

 Utfylling av søknadsskjema for norskopplæring (inkluderer personalia, utdanning, tidligere 
opplæring, yrkeserfaring og andre interesser/opplysninger av verdi/helseutfordringer av 
betydning for opplæringen)
 

 Nivåtest i norsk for personer som har noen norskkunnskaper/timer fra før.

 Inntaksansvarlig sender kontakter bofelleskapet til vedkommende etter inntak med 
opplysninger om klasse/rom/nivå/tidspunkt

 Ansvarlig lærer gir deltakeren utfyllende informasjon om bøker, timeplan osv.
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HELSEFAGLIG OPPFØLGING
Ansvar: primærkontakter.

 Primærkontakten  bruker de første ukene i boligen til å finne ut om ungdommen har noen helseplager som 

tilsier at vedkommende må til lege.

 Helsesøster får informasjon om bosetting og tar kontakt for en samtale med ungdom og primærkontakt.

 Samarbeid med skolene og andre i kommunen der det oppdages at voksne og/eller barn har alvorlig og 

kjente helse- og/eller atferds utfordringer.

 Helsesøster skal innen 3 mdr. ha en samtale med ungdommen for å kartlegge evt utfordringer dersom dette 

ikke tidligere er avdekket. 

 Helsesøster innkaller til vaksinasjon.

 Miljøterapeut 1 er ansvarlig for at det blir søkt om ekstratilskudd tilskudd 1 og/eller  2 dersom det er grunnlag 

for det.

SOSIALFAGLIG OPPFØLGING

Ansvar: Medarbeiderne i bofelleskapet

 Velkommen til Arendal kommune. Ungdommens Håndbok: Hvem er vi og hva kan vi hjelpe med?

 Boveiledertjeneste BVT: Hvordan er det å bo i Norge og i norske hus? (Strøm, lys og varme, ventilasjon og 

lufting, renhold og søppelsortering  matlaging tøyvask o.l.)  

 Traume basert omsorg: Relasjon, trygghet og følelsesregulering.

 Transport til lege, tannlege, sykehus, skole og innkjøp 

 Igangsetter og informerer om fritidsaktivitet 

 Oppretter kontakt med frivilligheten (Røde kors, Kirkens bymisjon,  sms Fortet m.fl.)

 Dette er et kontinuerlig arbeid og pågår gjennom hele 5 års perioden ut fra den enkelte ungdoms behov. Det 

er besluttet at vi kan gi omsorgs basert oppfølgning til ungdommer som er ferdige med 5 års perioden 

dersom det er behov for det.
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18 år Uteteam

 Enheten hjelper ungdommer som er klar for utflytting å skaffe seg en 
egen bolig. Vi gir en husleiegaranti istedenfor depositum.

 Enheten har et godt samarbeid med det private leiemarked.

 I samarbeid med ungdom og barnevern avklares utskrivning av 
barnevernet. 
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FAMILIEGJENFORENINGER

Ansvar:  bofelleskapet/ uteteamet

Mange ungdommer som kommer til Norge har familie i utlandet som kan få opphold med 
familieinnvandring som grunnlag. Dersom det søkes om familiegjenforening innen 1 år 
etter positivt vedtak om asyl er det ikke krav om forsørgelse av herboende. 

Det er vergen som hjelper ungdommen med sin del av søknaden. Vergen søker om å få 
dekket ungdommens utgifter i forbindelse med familiegjenforening. 

Utgifter i forbindelse med transport for den familiegjenforente dekkes ikke av kommunen. 
Vårt ansvar starter ved ankomst Arendal evt. Kjevik.

I samarbeid med ungdommer finner vi en egnet bolig dersom boligen der ungdommen bor 
ikke er tilstrekkelig. 

Malen for familiegjenforening følges.

Familiegjenforente til ungdommene er omfattet av introduksjonsloven med rett og/eller plikt 
til norskopplæring og introduksjonsprogram.

Kommunen får integreringstilskudd også for disse personene.

Koordinering og bestilling av helsetjenester; Lege og helsestasjon, avtale om mantoux og 
MRSA.
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SKOLE

De yngste ungdommene går på grunnskole 

Se som er over 16 år ved bosetting blir elever ved Arendal 

voksenopplæring
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OPPLÆRING

Når det kommer nye elever til skolen blir det umiddelbart foretatt en kartlegging for å 
finne ut hvilken språkbakgrunn og skolebakgrunn elevene har. Eleven blir som regel 
plassert i en vanlig klasse på skolen med en gang. I tillegg får eleven et tilrettelagt tilbud 
om særskilt norskopplæring og hvis mulig tospråklig fagopplæring. Den særskilte 
opplæringen gis etter enkeltvedtak.

Undervisningen foregår etter  Læreplan i grunnleggende norsk for språklige 
minoriteter  og vi bruker kartleggingsverktøyet  Språkkompetanse i grunnleggende 
norsk . Vi har kjøpt inn læreverk som følger planen fra 1.til 10.trinn og dette blir brukt i 
tillegg til mye godt innarbeidet materiell.

Vi vet at det tar lang tid å lære seg norsk (5-7 år) og gir derfor tilbud om tilrettelagt 
norskundervisning i grupper så lenge det er behov. Kontaktlærer og GNO-lærer fyller ut 
et skjema hver vår hvor behovet for neste år blir kartlagt.

Lærerne som gir grunnleggende norskopplæring er organisert i eget team med mye 
kompetanse og erfaring, og har en egen avdeling på skolen hvor undervisningen 
foregår. Elevene beveger seg mellom denne avdelingen, og klassene hvor de får resten 
av undervisningen sin.

Den tiden elevene tilbringer i sin ordinære klasse, vil de kunne jobbe med oppgaver 
som er tilrettelagt av GNO læreren i samarbeid med kontaktlærer. I de timene det er 
hensiktsmessig å gjøre det samme som resten av klassen, vil dette være opplegget. Her 
kommer for eksempel timer i praktisk-estetiske fag
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Arendal voksenopplæring (AVO) 
er fra høsten 2017 med i et 
treårig forsøk med 
modulstrukturerte læreplaner. 
Formålet med modulbasert 
forberedende voksenopplæring, 
er raskere overgang til arbeid 
eller videregående opplæring



16 ÅR – VEIEN VIDERE 
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18 ÅR – VEIEN VIDERE
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VENNER OG FRITID

I oppfølgingen har EMÅ  et stort fokus på å benytte nærmiljøet i forbindelse med ungdommenes fritidsaktiviteter. Alle får en grundig 

innføring i aktivitetstilbudet i Arendal kommune. Vi dra på besøk til forskjellige aktiviteter for å finne ut hva det er. De voksne  tilbyr ofte 

kjøring til aktiviteten for å se hvordan ungdommen trives og samhandler med andre på aktiviteten.

EMÅ har et  tett samarbeid med Røde kors ungdom og kvinnegruppe, benytter leksehjelp på voksenopplæringen i regi av frivillige, 

Fortet SMS har introdusert sin mobilapp for alle avdelingene.

EMÅ har startet en skategruppe med deltakelse av ungdommer fra forskjellige miljøer. Det er jente og guttegruppe. 

Ungdommene våre har deltatt som frivillige på Lions loppemarked på Hove, stilt som frivillig på  konsert  for Kiwanis til inntekt for et 

barnehjem i Afrika. 

I arbeid vektlegges å skape nettverk som ungdommene kan ha utbytte av når de er ferdige i enheten.

I ferie planlegger avdelinger fellesturer til nærområdene. I tillegg organiserer vi en ferietur med overnatting og aktiviteter etter ønske fra 

ungdommene.  

EMÅ legger til rette for at ungdommen kan ha sommerjobb i ferien med f.eks  plenklipping, maling og vedlikehold av husene. Dette 

gjøres i samarbeide med private huseier og Arendal eiendom. Vi har også fått oppdrag av privatpersoner som har hatt oppgaver de 

ønsker vi utfører.
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