
 
TRENING 

 
God fysisk helse er viktig for å ha det bra og for å få 
energi til å nå de målene du setter deg.  
 
På Ny sjanse kan du være med på trening bl.a. yoga 
og zumba. 

 
 

 
 

 
 
 
 

HAR DU HELSEPROBLEMER?
 

 
Innholdet i kvalifiseringsprogrammet kan tilpasses din 
helse. Aktuelle tiltak kan være: 

 

 Behandling 

 Trening 

 Tilpassa arbeidsoppgaver på arbeidsplassen 

 Hjelpemiddel til bruk i undervisning eller på 
arbeidsplassen 

 
For å kunne tilby et tilpassa program er det ofte nyttig 
å samarbeid med fastlege eller behandlere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMARBEID MED DITT LOKALE NAV-KONTOR 

 
Det er NAV-kontoret i hver enkelt bydel som søker 
deltakere inn til Kvalifiseringsprogrammet Ny 
sjanse. 
 
For deltakere i Ny sjanse kan det være aktuelt å 
samarbeide med NAV i bydelen blant annet om: 

 Behov for økonomisk hjelp utover 
kvalifiseringsstønaden 

 Boligspørsmål 

 Forhold som dreier seg om barn og familie 
 

NAV-kontorene tilbyr også en del arbeidsrettede kurs 
som kan gi deg ulike typer kvalifikasjoner eller 
praksis. Disse kursene er ikke spesielt tilpasset 
personer med innvandrerbakgrunn. 
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               MED MÅL OM ARBEID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NY SJANSE 
 
 
 
 

Denne brosjyren gir litt informasjon 
om muligheter i Ny sjanse. 

 
Sammen med kontaktpersonen din   
på Ny sjanse lager du et program 
som passer for deg – ut fra dine 
behov, ressurser og ønsker for 

fremtiden 
 



 
NY SJANSE  

 
Ny sjanse er et helårlig kvalifiseringsprogram på fulltid 
for innvandrere uten fast tilknytning til arbeidslivet. Ny 
sjanse er en mulighet for deg som vil kvalifisere deg 
for jobb og ønsker å lære om arbeidslivet. 
 
Som deltaker i Ny sjanse får du en fast kontaktperson, 
tett oppfølging og kvalifiseringsstønad. Du må følge 
de samme reglene som i arbeidslivet for øvrig. 
Sammen med kontaktpersonen lager du et individuelt 
tilrettlagt program.  

 
 
 

 

 
 
 

 
SAMARBEID MED NYGÅRD SKOLE 

 
Dersom du trenger å lære mer norsk samarbeider vi 
med Nygård skole, som tilbyr ordinær norsk-
undervisning på ulike nivå. I tillegg har de blant annet 
grammatikkurs og uttalekurs, for deg som trenger å 
øve ekstra på dette. Nygård skole har også et tilbud til 
voksne om å ta grunnskole. 
 
Språkpraksis er for deg som trenger å trene på å 
forstå og snakke norsk i et arbeidsmiljø. Din 
kontaktperson kan hjelpe deg å finne språkpraksis i 
ulike bedrifter. 
 
Voksenopplæringen gir tilpasset norskopplæring til 
de som på grunn av lærevansker ikke lærer nok norsk 
på Nygård skole 
 

 

 
MAT OG PRAT 

 
Arbeidstrening gjennom produksjon av matpakker 
som leveres til barneskoler i Årstad bydel. I tillegg har 
denne gruppen fokus på norsktrening, sunt kosthold, 
foreldreveiledning og familieaktiviteter. 
Arbeidstreningen er i Ny sjanses lokaler. 

 
 
 

 
SAMARBEID MED NAV INTRO 

 
NAV Intro er en viktig samarbeidspartner når du skal 
lage en plan for kvalifiseringsprogrammet. Gjennom 
samtaler gir de informasjon og rådgivning om yrker, 
om arbeidsmarkedet og ulike arbeidsrettede tiltak. 
 
NAV Intro tilbyr også ulike kurs som er tilpasset 
personer med innvandrerbakgrunn: 

 Kombikurs som kombinerer norskopplæring 
med teori og praksis 

 Fagkurs, for eksempel barne- og 
ungdomsarbeider, helsefagarbeider, truck- og 
lagerkurs 

 Mot jobbkurs eller Jobbsøkerkurs med praksis 
 
 
 
 

SAMARBEID MED FRIVILLIGE 
ORGANISASJONER 

 
På EMPO, flerkulturelt ressurssenter ved Kirkens 
Bymisjon, kan du blant annet få norsktrening, drive 
med håndarbeid og være med på bevegelsestrening. 
 
I samarbeid med Røde Kors tilbyr vi leksehjelp flere 
ganger i uka. 
 
Flyktningeguide er et tilbud fra Røde Kors. Du får en 
guide som du treffer 1 – 2 ganger i uka for at dere 
sammen kan delta i aktiviteter, få et sosialt nettverk, 
få språkhjelp og snakke sammen. 
 

 
 

JOBBSØKING 
 
Ny sjanse har åpent datarom for jobbsøking.  
 
Der kan du: 

 skrive CV 

 lete etter ledige jobber 

 skrive søknader 

 få råd og veiledning i forhold til arbeids-
markedet og jobbsøking 

 
 

ARBEIDSTRENING 
 
Hos vår samarbeidspartner A2G kan du få prøve deg 
innen yrker som for eksempel renhold, kantine, drift-/ 
vedlikehold, transport og barnehage. På den måten 
kan du finne ut om et yrke passer for deg. 

 
 

ARBEIDSPRAKSIS  
 

Med utgangspunkt i ditt jobbønske finner vi 
praksisplass i aktuelle bedrifter i Bergen, bedrifter 
som både kan gi opplæring og har jobbmuligheter. 
 
Arbeidspraksis gir deg viktig erfaring fra arbeidslivet, 
arbeidsgiveren kan være referanse for deg når du 
søker jobb og du kan få en god attest. 
 
 

ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT 
 
Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift kan være et tilbud til 
deg som har behov for tilrettelagt opplæring og 
arbeidstrening. På en arbeidsmarkedsbedrift kan du 
få avklart om et yrke passer for deg.  
 
Gjennom opplæring på arbeidsmarkedsbedrift får du 
kvalifikasjoner og erfaring fra et yrke, som gjør deg 
mer attraktiv som arbeidssøker. Du får en attest og en 
referanse som øker sjansene dine for å få jobb. 


