
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo voksenopplæring Helsfyr

Språkpraksis

Vi søker etter språkpraksisbedrifter 

 

Er din bedrift interessert i å ta ett samfunnsansvar  
    knyttet til integrering?    
 
 Voksenopplæringen og NAV vil gjerne komme i kontakt med dere. 

Sammen finner vi ut hva vi kan tilby dere 
og hva dere kan bidra med. 
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• Lære norsk på  
arbeidsplassen

• Bli kjent med  
arbeidslivet

Hva er en språkpraksisplass?

Oslo Voksenopplæring Helsfyr tilbyr 
norskopplæring til deltakere som 
følger introduksjonsprogrammet –  
et tilbud til flyktninger hvor deltaker-
ne får lønn for å lære seg norsk.  
I tillegg skal de lære det norske  
arbeidslivet å kjenne på en språk-
praksisplass.  

Målet er at deltagerne skal få  
anledning til å lære språket i en  
autentisk kontekst, samtidig som de 
får kjennskap til norsk arbeidsliv. 

Praksisen varer vanligvis i 3 måneder, men kan forlenges. Deltagerne har en 
kontrakt, på lik linje med andre arbeidstakere, og ved endt praksis får de en  
attest med referanse som de kan bruke videre.  

Praksisen innebærer ingen utgifter for bedriften. Læreren kommer jevnlig på 
besøk til praksisplassen for å støtte deltaker språklig, men også for å legge  
forholdene til rette sammen med arbeidsgiver.
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Deltakerne i språkpraksis har et 
ulikt språklig nivå (fra A1 til B1) og 
har en variert yrkesbakgrunn fra 
hjemlandet. 

For mange er det motiverende å 
praktisere språket utenfor klasse-
rommet og å få et nettverk  
gjennom arbeidsplassen. 

• Språklig nivå 

• Få nettverk

• Inkluderende 

• Delta i samfunnet

Språkpraksis viser seg å bidra til 
god språkutvikling dersom deltak-
eren inkluderes og det legges til 
rette for at han/hun kan snakke 
norsk på arbeidsplassen. 

Praksiskandidatene har ulik  
kulturell, språklig og faglig bak-
grunn. Alle har det til felles at de 
ønsker å finne lønnet arbeid og bli 
en del av det norske samfunnet.  

Gjennom å tilby en språkpraksisplass til en av våre deltakere,  
kan du gjøre et viktig bidrag for integrering av flyktninger. 

Hvem er praksiskandidaten?
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HELSFYR.OSLOVO.NO
PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE
OSLO VO HELSFYR, SVOVELSTIKKA 1-3, 0661 OSLO. TLF. 23 46 77 00

SPRÅKPRAKSIS - VI TRENGER DERE!
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Kontaktinfo 
Iren Vetaas 
Inspektør
Tlf: 23 46 77 00 
E-post: iren.vetaas@ude.oslo.kommune.no 

Nettside: https://helsfyr.oslovo.no/

Hvilke bedrifter deltar allerede:  

Vi har allerede disse med på laget:  
XXL, IKEA, FRETEX, Lovisenberg sykehus, Attendo Paulus  
sykehjem, Fjellhamar skole, Kiwi, O.B Wiik, Statholdergaarden   
og Sofies hage.

Men vi ønsker samarbeid med flere aktører i næringslivet og  
offentlige etater. Vi håper derfor at dette kan være interessant  
for flere bedrifter. 


