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JOBBSJANSEN  - FOR FLERE

Jobbsjansen i Molde – siden 
2014

Finansiering fra IMDi + 
betydelig egenfinansiering

Organisert av Molde 
voksenopplæringssenter MVO –
i samarbeid med NAV Molde

Måloppnåelse:

mellom 70 – 80 %

Fra 2021: Måltall 45 deltakere



VID OG VARIERT MÅLGRUPPE

 «Innvandrerkvinner i alderen 18 – 55 år som står 
langt fra arbeidslivet» IMDi Rundskriv Jobbsjansen

 Kvinner som har lite skolegang fra hjemlandet og 
nesten ingen jobberfaring (A1 skriftlig/muntlig)

 Kvinner med videregående fra hjemlandet

 Kvinner gift med nordmenn, barn i norsk skole/bh 
men snakker lite norsk

 Kvinner med høyere utdanning som sliter med å 
få jobb.

 Kvinner som mangler 
autorisasjon/språknivå/lisenser/nettverk…..



IKKE BARE MANGEL-
FOKUS…..

Utrolig ressursrik gruppe! 



ØKT FOKUS PÅ FORMELL 
KVALIFISERING OG LENGRE LØP

➢ erfaring av flere som går  i loop, MVO, Nav – ulike praksiser, tilbake på MVO….

➢Tydelige signal fra IMDi: flere inn i formelle utdanningsløp

➢Valg om å tilrettelegge lengre løp mot fagbrev.

➢Bedre sammenheng i kvalifiseringen

➢Leter etter muligheter for delkompetanse/kompetansebevis 



NY ORGANISERING H- 2021

Gruppe 1

Jobber mot A2

Lite skolegang

Arbeidslivfokus 

Kombi skole/praksis/jobb

Praksiskandidat

BUA faget

Jobber mot teorieksamen 

Fagbrev 

Gruppe 3 

Med høyere utdanning 

Knytta til ulike 

norskklasser

1 felles dag i JS gruppe

Praksis /jobb

Arbeidssøk – prep!

JS team: 7 lærere/prosjektarbeidere (ulik % grad)

Jobbspesialist fra 

Nav: SE-

metodikk

100 % (vår -22)



PRAKSISKANDIDATER
BARNE- OG 
UNGDOMSARBEIDERFAGET

https://airslides.io/presentation
/praksiskandidatlopet

Definerte opptakskrav

Intervju og motivasjonssamtale

Tatt samarbeid med 
oppvekstsektoren

Tett oppfølging i praksis

2 d skole 3 d praksis/jobb

https://airslides.io/presentation/praksiskandidatlopet


PRAKSISKANDIDATER

Motiverte kandidater!

Gode tilbakemeldinger fra  
enhetene.

Mange har allerede tilbud om 
betalt vikarjobbing.

Bytte av praksisplass ved 
signaler om utnytting (fyller 
plass i stab uten å få tilbud om 
vikarjobb)



VIKTIG Å VISE 
FRAM VÅRE FLOTTE 
DELTAKERE



TETT SAMARBEID MED NAV

➢NAV egen koordinator for Flyktningarbeid og Jobbsjansen

➢Faste samarbeidmøter hver uke

➢Jobbspesialist – utprøving fra desember 2021, del av Jobbspesialist –team i NAV

➢Samarbeid med NAV-veiledere. 

➢Kombinasjon:   JS –stønad og tiltakspenger (for arbeidstrening) 

JS stønad – og tiltakspenger: Utvidet oppfølging

Tett og kontruktivs samarbeid; finner løsninger sammen. Til beste for deltakerne våre.



SAMARBEID MED 
TEATRET VÅRT

Prosjekt våren 2022

«Det er så godt å få lov å være en 
annen!»



DET HANDLER OM Å 
VÆRE FLEKSIBEL….

Bli kjent med egen styrke og styrken i
fellesskapet

Empowerment

Være aktiv – gripe muligheter

Noen som heier på deg.



JOBBSJANSEN 2022 - 24

Vi har søkt om 3-årig prosjekt

Mål: flere løp mot formell kvalifisering: 

Mulig delkompetanse/kompetansebevis? 
Sonderer ulike fagfelt.

Ett løp til mot fagbrev (i annet fag enn 
BUA)



ANDRE GRUPPER /SAMARBEIDSPARTNERE –
I TILLEGG TIL NAV

Referansegruppe 

– inn mot 
Praksiskandidatløp

Romsdal vgs
Utdanningsavdelinga 

MR fylke

Fagavdelingene 
Barnehage og skole

Mange 
praksisplasser og 

arbeidplasser

+ organisasjoner/ 
institusjoner



UTFORDRINGER

1. Innsøking til gr 1 – rekruttering

2. Nytenkning – i kommunal og fylkeskommunal sektor

3. Deltager-administrasjon tar tid

4. Vi gjør stadig ting vi ikke kan – spennende!

5. Vanskelig å tidsette utviklingsarbeid, krevende timeplan-
planlegging…. Tid til dokumentasjon/rutinebeskrivelser

6. Avklare økonomi/livsopphold for lange løp.

7. Deltakere som plutsetlig får en ny plan….mer fristende



TAKK FOR MEG! 

Ta gjerne kontakt: 

Liv Anne Vestbøstad

Livav@molde.kommune.no

Mob. 920 981 89  

mailto:Livav@molde.kommune.no


MENTORKURS PÅ MVO

I år: 8 JS damer med på mentorkurs 


