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Introduksjon 

Om prosjektet 

Det europeiske prosjektet STRAIGHTEN BASIC SKILLS gir et 

mangefasettert syn på en helhetlig strategi for effektivt å fremme 

arbeidsrelatert grunnopplæring for voksne. Sju organisasjoner fra 

Frankrike, Tyskland, Østerrike, Norge, Storbritannia og Romania 

samlet seg i troen på at kun et samspill mellom en del kritiske 

elementer, suksessfaktorer, som regelverk, informasjons- og 

finansieringsordninger, eller tiltak gjennom et formidlingsorgan kan 

lede til reelle forbedringer i utviklingen av basiskompetanse til bruk i 

arbeidslivet. 

Innenfor rammen av  prosjektet utviklet man et sett med indikatorer på 

suksess basert på funn om opplæringsmuligheter for voksne, spesielt 

for ufaglærte og langtidsledige, der man så spesielt på 

opplæringsbehovene innen basiskompetanse på arbeidsplassen i 

Østerrike, Frankrike, Tyskland, Norge, Romania og Storbritannia. Bare 

ved å ta hensyn til mange forskjellige aspekter vil det være mulig å 

oppnå vellykket og bærekraftig basiskompetanseopplæring for 

voksne. Blant dem er: gode læringsklima, juridiske forhold, såkalt 

"yrkespoplæringskultur", kollektive tilskuddsordninger eller avtaler 

mellom samarbeidspartnerne osv. 

 

 

Om dette dokumentet 

Det eruropeiske veikartet gir praktisk informasjon om gjennomføring 

av basiskompetanseopplæring i europeiske land. I større målestokk 

sikter man på å øke deltakelsen i den offentlige debatten rundt 

spørsmål knyttet til styrking av arbeidsrelatert basiskompetanse, og å 

øke deltakelsen i voksenopplæring blant ufaglærte ansatte og blant 

arbeidsledige. 

Det bygger på europeisk utveksling, utmerket kompetanse hos hver 

‘Straigthen Basic Skills’- konsortiepartner innen arbeidsrelatert 

grunnopplæring, utvikling av nasjonale casestudier og til slutt samlede 

resultater av pilotprosjekter, noe som til sammen vil vise hvordan 

arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring kan styrkes også i andre 

europeiske land.  

Sett av suksessindikatorer 

Dette settet beskriver nøkkelfaktorer bestående av sosiale, 

økonomiske og kulturelle elementer som bidrar til vellykket  

arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. De er generert fra 

relevante ressurser, samlet fra forskningsundersøkelser, og flere 

viktige prosjekter gjennomført av og innen Det europeiske nettverket 

for basiskompetanse.  
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I undersøkelsesfasen viste det seg at disse faktorene har betydelig innvirkning på en vellykket arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. Ulike 

indikatoer ble prøvd ut i form av pilotprosjekter, som ble gjennomført i partnerlandene. Settet med suksessindikatorer skal være en referanse 

opplæringsleverandører og fagfolk innen området kan bruke for å orientere seg innen basiskompetanseopplæring. 
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Figure 1 : Suksessindikatorer for basiskompetanseopplæring
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Gjennomgang av nasjonale strategier og landsspesifikke opplæringsmodeller  
 

 

Nasjonale strategier og opplæringsmodeller er nødvendigvis koblet sammen. Et godt utarbeidet strategisk rammeverk har en positiv innvirkning på 

anerkjennelse og utvikling av basiskompetanseopplæring, mens utilstrekkelige eller usammenhengende politiske handlinger kan undergrave den. 

Begrepet «nasjonal strategi» refererer til ulike faktorer som følger av politiske institusjonens handlinger. Dette kan være et bestemt regel- eller 

lovverk, en finansieringsordning, en ny politisk strategi eller en nasjonal kampanje. Opplæringsmodeller krever også et godt utarbeidet rammeverk, 

fra fast finansiering til profesjonalisering av instruktører  og velutviklede programmer, for å kunne tilfredsstille behovene til både deltakere og 

arbeidsgivere. 

I denne sammenheng kan en sammenligning av landene fungere som nyttig informasjon og læringskilde for aktører innen 

basiskompetanseopplæring. 
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Nasjonal strategi og rammeverk 
 

Emne/ 
indikatorer 

Østerrike Frankrike Tyskland Norge Romania Storbritannia 

Finansiering Føderalstater 

Tilleggsressurser: 
European Social 

Fund (ESF) 

Regional; godkjente 
organer for opplæring 

(OPCA) 

Regionale råd 

European Social Fund 

Ingen fast finansiering Ingen fast 
fiansiering 

Opplæringsloven 
fastsetter at 

finansiering av 
voksenopplærin

g skal skje 
gjennom privat 

og offentlig 
finansiering, 

basert på 
offentlig-privat 
partnerskap, 

gjennom 
finansiering og 
delfinansiering 

fra 
arbeidsgivere, 

frivillige 
organisasjoner, 
stipend, livslang 
læring, bidrag fra 

deltakerne. 

Via 
Utdanningsdepartementet: 
voksenopplæringsbudsjett

, lærlingeordning og 
fagforbundsfond 

Nasjonalt 
rammeverk 

Østerrikes tiltak 
for 

voksenopplæring 

Strategiske 
retningslinjer i 

Den franske 
yrkeopplæringsreforme
n (2015) som innførte 

personlig 
opplæringskonto (CPF) 

Mangler nasjonalt 
rammeverk for 

voksenopplæring.Inge
n nasjonale lover eller 

reguleringer som 
omfatter arbeidsrelatert 

basiskompetanse 

Voksnes rett til 
videregående 

utdanning, 
Stortingsmelding 

om livslang læring 
og utenforskap 

Opplæringslov 
for livslang 

læring 

Det er lovbestemt rett til 
fullfinansiert (gratis) 

opplæring i engelsk og 
matematikk opp til nivå 2 i 

nasjonal 
kvalifikasjonsramme. 
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rammeverket til  
LLL:2020 

Lov om yrkesopplæring, 
arbeid og sosial 
demokratisering 

 

Nasjonal 
strategi for 
alfabetisering 
og 
grunnutdannin
g for voksne 

Tiltaket 
“Grunnleggende 

utdanning” 

 (BHW NÖ) – 
Utdannings-

organisasjonen 
for Nedre 
Østerrike - 

“Grunnleggende 
utdanning i Nedre 

Østerrike”; 

Kvalifikasjonspla
n Wien 2020 

Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANLCI – Nasjonalt byrå 

for kampen mot 
analfabetisme) 

 

Profesjonalisering av 
instruktører og  

pedagogiske team 
gjennom spesifikk 

opplæring 

 

Nasjonal strategi for 
alfabetisering og 

basiskompetanse hos 
voksne  

(2012-2016) 

 

Alfabetiseringstiåret 

(2016-2026) 

 

Norske 
Kompetansepluss

-programmer 
(K+/BKA) 

Kompetanse 
Norge (VOX) 

Profesjonalisering 
av instruktører 

Strategi for 
utdanning og 

yrkesopplæring i 
Romania for 

perioden 2014-
2020” (under 

arbeid) 

Nasjonal 
livsferdighetsstrategi 

opphørte i 2010. En rekke 
retningslinjer for voksnes 

(19+) læring og ferdigheter 
legger vekt på 

grunnleggende engelsk og 
matematikk, og skapte et  
miljø for leverandører og 

arbeidsgivere  
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     Østerrike 
Et fast nasjonalt rammeverk  

I Østerrike er den nasjonale strategien spesielt 

rettet mot å gjøre vanskeligstilte personer i 

stand til å utvikle og oppdatere sin 

grunnleggende ferdigheter. Derfor er basis-

kompetanseopplæring lett tilgjengelig og har 

ingen formelle opptakskrav. Kursene er for det 

meste praktiske og fleksible for å passe til 

deltakernes behov. Det er kurs for både 

arbeidsledige og sysselsatte. Basiskompe-

tanseopplæring omfatter lesing/skriving, 

regning og data. Videre er det spesifikke kurs 

for innvandrere/flyktninger, som kombinerer 

språkopplæring med basiskompetanse-

opplæring. På grunn av dette mangfoldet av 

tilbud, må kursene fortsatt utvikles med 

ytterligere fokus på å møte behovene til ulike 

grupper. Yrkesopplæringen bør tilpasses 

bedriftenes og de ansattes behov. Videre er det 

avgjørende for instruktørene at de kjenner 

kulturen til deltakerne (dvs. innvandrere og 

flyktninger), og det er derfor nødvendig å ha tett 

kontakt med dem. Likevel må 

oppmerksomheten rundt dette økes, det vil si 

om uavklarte behov hos ansatte. Interkulturell 

bevissthet og inkludering krever at man fyller 

gapene i språklige, kulturelle og sosiale 

ferdigheter, noe som fører til en mye mer 

helhetlig tilnærming.  

     Frankrike 
En yrkesopplæringsreform og regionalt 

ansvar for basiskompetanseopplæring 

Frankrike har et godt utviklet nasjonalt 

rammeverk for yrkesopplæring og en fast 

finansieringsordning Men opplærignsreformen 

fra 2015 er ikke spesielt rettet mot 

basiskompetanseopplæring. Ansvaret for 

gjennomføring av basiskompetanseopplæring 

ligger på regionene, fordi den blir finansiert 

lokalt. 

De siste årene har samarbeidet mellom statlige 

og regionale råd og sosiale samarbeids-

partnere blitt styrket gjennom lovgivning. I tillegg 

har samarbeidet mellom statlige og lokale 

myndigheter blitt bedre.  

Basiskompetanseopplæring for ansatte er ofte 

koblet til bransjespesifikk opplæring (feks.  

renhold, matvareproduksjon). Det betyr at 

opplæringen er skreddersydd for å oppgradere 

de ansatte. På grunn av dette må pedagogisk 

pesonell få opplæring for å kunne levere innhold 

som passer inn i basiskompe-tanseopplæring 

og for å møte behovene til målgruppene.   

 

 

    Tyskland 

Ingen nasjonalt lov-/regelverk som gjelder 

arbeidsrelatert basiskompetanse  

Ansvaret for utdanning og videregående 

yrkesopplæring ligger hos de tyske 

forbundsstatene og er ikke regulert i nasjonale 

lover. Men det var tidligere en nasjonal strategi 

som nå er etterfulgt av et Alfabetiseringstiår 

med nasjonal koordinering. Lovgivende tiltak er 

nødvendige for å utvikle tilstrekkelig 

infrastruktur og bærekraftige ordninger for 

offentlig finansiering. Foreløpig er det med 

unntak av nasjonale kampanjer, ingen enhetlig 

nasjonal finansieringsordning. I de neste ti 

årene vil en rekke tiltak settes i gang med inntil 

180 millioner Euro i tilskudd. 

Det er åpenbart at det er et gap mellom tiltakene 

og nasjonal strategi. I denne sammenheng 

mangler profesjonalisering av instruktører i 

basiskompetanseopplæring. Yrket er 

undervurdert og preget av usikre 

ansettelsesforhold 
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  Norge 
Lang erfaring med basiskompetanse-

opplæring  

Med programmet Kompetansepluss Arbeid 

(K+A/BKA), har Norge etablert et statlig  

program for basiskompetanseopplæring. Derfor 

finnes det mye erfaring, ulike verktøy og 

materiell innen emnet. Verdt å nevne her er  

“kompetansemål”, som er eksempler på lokalt 

pensum i basiskompetanse for voksne. Disse 

målene, sammen med “grunnleggende 

yrkeskompetanseprofiler”, er verktøy som er 

ment å gjøre det enklere å lage kurs i 

basiskompetanse tilpasset behovene til både 

arbeidsplassen og den enkelte deltaker. Ved å 

bruke disse profilene kan arbeidsgivere få en 

oversikt over kompetansen som bør styrkes og 

de ansatte kan få økt sin bevissthet rundt egne 

behov for videre opplæring i lesing/skriving, 

regning, muntlig kommunikasjon og digital 

kompetanse. Selv om dette omfattende 

systemet er en lovende tilnærming, må det 

stilles spørsmål ved om arbeidsgiverne 

anerkjenner kompetansegapet hos sine 

ansatte, spesielt når det gjelder 

basiskompetanse, og om de ansatte blir 

oppmuntret til å si ifra om sine behov og til å 

delta i opplæring.  

   Romania 
Forsøk på å utvikle en “læringskultur” 

 Romania har nasjonal lovgivning som regulerer 

basiskompetanseopplæring og offentlig 

finansiering. Imidlertid eksisterer det et gap 

mellom virkeligheten og loven. Selv om 

arbeidsgivere kan finansiere opplæring på 

arbeidsplassen, er ikke basiskompetanse-

opplæring for ufaglærte arbeidere anerkjent 

som et prioritert område på nasjonalt nivå. ‘Ny 

sjanse’-programmet, en del av det nasjonale 

utdanningssystemet, er rettet mot de som ikke 

har fullført grunnskolen. Støtte til 

grunnopplæring er en del av strategien for å 

redusere tidlig skoleslutt, men bortsett fra dette 

er det ingen nasjonal strategi som støtter  

basiskompetanseopplæring for  voksne. 

Samtidig er det generell mangel på tilbud i 

basiskompetanseopplæring for voksne. Det er 

ingen store leverandører som gir slik spesifikk 

opplæring. Det er også mangel på 

videreutdanning for instrukterøer. Denne  

utviklingen er en utfordring den rumenske 

yrkesutdanningssektoren står overfor. Det er et 

hinder for prosessen med å etablere en 

"læringskultur", noe som er nødvendig for å 

skape oppmerksomhet rundt betydningen av 

basiskompetanse for arbeid og for å oppmuntre 

arbeidsgivere til å bruke arbeidsplassen som 

utgangspunkt for å utvikle sine ansattes 

basiskompetanse.  

 Storbritannia 
Nasjonal strategi og basiskompetanse-

pplæring innenfor lærlingeordningen 

I Storbritannia er strategiutforming delegert til 

de fire britiske nasjonene, noe som betyr at det 

er forskjeller i tilnærming i England, Wales, 

Skottland og Nord-Irland. I England er det 

nasjonale retningslinjer og nasjonale 

finansieringsordninger som støtter opplæring i 

basiskompetanse på arbeidsplassen. Kutt i 

budsjettet for  voksenopplæring har redusert de 

samlede ressursene som er tilgjengelige for 

opplæring i lesing/skriving, og mye av 

finansieringen av arbeidsrelatert basiskompe-

tanseopplæring går nå via lærlingeordningen. 

Følgelig er det behov for å prioritere 

basiskompetanseopplæring og bevissthet rundt 

den faglig utviklingen av instruktører og 

leverandører av lærlingopplæring. Siden lese- 

og skriveopplæring også kan tilbys som 

skreddersydde kurs, jfr den norske modellen,  

må arbeidsgivere bli mer oppmerksomme på  

potensielle kompetansegap hos sine ansatte. 

Derfor anses det som viktig at 

opplæringsleverandører og arbeidsgivere 

samarbeider for å oppnå en helhetlig 

organisatorisk tilnærming.  
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Pedagogiske aspekter 

 

Tilbud om arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring er en sentral 

oppgave for opplæringsleverandører og aktører innen området. 

Følgende eksempler beskriver pedagogiske tilnærminger samlet inn i 

partnerlandene. For å gjennomføre basiskompetanseopplæring er  

følgende aspekter relevante: 

 

 

Målgruppe: Arbeidsledige, vanskeligstilte (unge) 
mennesker 

 

 Fokus på erverv av basiskompetanse og sosial kompetanse 

 Hjelp til å  komme inn på arbeidsmarkedet 

 Lett tilgjengelig/lavterskeltilnærming / ingen opptakskrav 

 Styrke læringsferdigheter som autonom læring, studieteknikk, 

osv. 

 Små klasser (10-12 deltakere) 

 God veiledning før opplæringen starter  

 Fleksibelt programopplegg 

 Individuelt tilpasset opplæring + gruppedynamikk  

 Innhold tilpasset spesifikke målgrupper 

- Motivasjon for emner innen regnskap og teknologi (IKT) (for 

unge, vanskeligstilte og ufaglærte kvinner) 

- Basiskompetanseopplæring kombinert med språkkurs for 

innvandrere 

 

Mågruppe: Ansatte 

 

 Fagrettede basiskompetanse- og oppgraderingskurs kombinert 

med lesing/skriving, regning og data 

 Instruktørene må ha tilgang til bedriften for å kunne tilpasse 

opplæringen til bedriftens behov  

 Små klasser (10-12 deltakere) 

 Kombinasjon av opplæring på og utenfor arbeidsplassen + 

fjernundervisning 

 Fremme nettverksbygging med selskaper og institusjoner som 

f.eks. fagforeninger, bedriftsnettverk og arbeidslivessentre 

 Utvikling av opplegg for bedrifter i samarbeid med 

arbeidsgivere  

 Utveksling av vellykkede tilnærminger og strategier fra ulike 

interessenter  

 Opplæring av ansatte til å fungere som opplæringsveiledere 

og -rådgivere  

 Opplæring i basiskompetanse for å oppnå formell utdanning 

  Lett tilgjengelig/lavterskeltilnærming / ingen opptakskrav 
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Hovedfunn og suksessfaktorer  
 

 

 

 

 

Konklusjoner og anbefalingerations 

Enhetlig nasjonalt rammeverk 

Et enhetlig nasjonalt rammeverk regnes som en suksessindikator, fordi 

det setter temaet basiskompetanseopplæring i fokus for offentlig 

oppmerksomhet. Videre sikrer det som oftest offentlig finansiering. 

Selvfølgelig gir budsjettkutt som beskrevet i Storbritannias rapport  

mulige tilbakeslag, men likevel gir et nasjonalt rammeverk mulighet til 

nødvendige tiltak. Alternativt kan regionale kampanjer eller prosjekter 

startes for å øke oppmerksomheten rundt temaet og gi mulighet for 

opplæring på regional nivå. Og når det finnes et nasjonalt rammeverk 

eller nasjonale/regionale prosjekter, er det selvfølgelig ekstremt viktig 

å informere offentligheten og kommunisere bredt om disse 

mulighetene. 

Finansiering/gratis adgang 

Som beskrevet i forrige avsnitt, er offentlig finansiering en fordel for 

basiskompetanseopplæring. Lesing/skriving, regning, og nå også  IKT-

ferdigheter er grunnleggende forutsetninger for deltakelse i samfunnet, 

og derfor bør basiskompetanseopplæring være tilgjengelig for alle 

medlemmer i samfunnet, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, 

språk eller opprinnelse. En intelligent utnyttelse av eksisterende støtte- 

og tilskuddsordninger kan være en måte å få  finansiering fra offentlige 

kilder på. Hvis det ikke finnes noen eller kun utilstrekkelige 

finansieringsmuligheter på nasjonalt nivå, kan  europeiske midler være 

et alternativ.  

 Nasjonalt rammeverk 

 Utnytte finansieringsmuligheter 

 Opplæring av pedagogisk personell 

 Fokus på målgruppen 

 Definisjon av basiskompetanse og basis-

kompetansebehov 

 Opplæring med fokus på fleksibel struktur, 

praktisk rettet og tilpasset individets og 

arbeidsmarkedets behov 

 Dokumentasjon på framgang i kompetanse og 

opplæring                 

 Samarbeid med arbeidsgivere 

 Involvering av interessenter og etablering av 

nettverk 

 Sertifisering/formell utdanning 
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Profesjonalisering av pedagogisk fagpersonell 

Der basiskompetanseopplæring er etablert eller under utvikling, er de 

ansatte som er ansvarlige for å gjennomføre kursene spesialister fra 

sektoren (for ansatte), eller pedagogiske eksperter som psykologer, 

pedagoger eller instruktører. Mangelen på basiskompetanse er et 

følsomt tema da berørte personer kan føle seg stigmatisert og/eller 

befinne seg i vanskelige situasjoner som langtidsledighet eller 

økonomisk uføre. Derfor må de ansatte som gjennomfører 

basiskompetanseopplæring kurses i rådgivning og veiledning, samt 

metodologisk og didaktisk kunnskap om det å undervise på kurs i 

basiskompetanse.  

Fokus på målgruppene 

Et annet viktig aspekt er det å ha fokus på målgruppene. Blant 

arbeidssøkere blir spesifikke opplegg skreddersydd for spesielle 

målgrupper, som feks. unge mennesker (16 til 25 år) eller kvinner. Hvis 

det ikke er mulig med ensartede grupper, anbefales det å dekke  et 

bredt spekter av de ulike suksessindikatorene for å nå de fastsatte 

målene så godt som mulig.   

Kombinasjon av basiskompetanseopplæring og 
yrkesopplæring 

Hovedformålet med programmene er å gjøre det mulig for (unge) 

mennesker å utvikle ikke bare grunnleggende ferdigheter, men også 

sine faglige ferdigheter. I noen tilfeller læres sosiale ferdigheter og 

studieteknikk som del av kursene for å styrke deltakerne og hjelpe dem 

til å utvikle en positiv holdning til (livslang) læring. 

Et annet positivt aspekt er sammenhengen mellom basiskompetanse-

opplæring og overgang til sysselsetting, dvs. gjennom samarbeid med 

potensielle arbeidsgivere og praksisplasser. 

Til slutt, for å lykkes, bør hvert kurs innen basiskompetanse ha en reell 

merverdi for arbeidsmarkedet: dette motiverer best både  de ufaglærte 

ansatte og de arbeidsledige. 

.  

 

 

I ett av sine tiltak tok Storbritannia tak i diskusjonen rundt de definerte 

suksessindikatorene og utfordringene de fører med seg:  

“Man følte at de valgte indikatorene var utfyllende, men at noen var vanskelige å 

gjennomføre I praksis for leverandørene. Det kom forslag om å  kategorisere 

indikatorene tematisk, noe som kunne bidra til gjennomføring ved at 

leverandørene kunne fokusere på indikatorer som var relevante for dem.” 

Ii Frankrike er CLEA rammeverket, et yrkessertifikat utarbeidet i  2016 av  

Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation 

(COPANEF) for å vurdere og forbedre arbeidssøkeres og ansattes 

basiskompetanse, et godt eksempel på en finansieringsordning i stor skala. 

https://www.certificat-clea.fr/ 
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Definisjon av basiskompetanse 

Resultatene fra pilotprosjektene viser at det er viktig å tydeliggjøre 

definisjonen av basiskompetanse i diskusjon med kolleger, 

samarbeidspartnere og kunder, og også med deltakerne, slik at alle  

har samme syn på målet med opplæringen. 

Å tydeliggjøre begrepet er også viktig for implementeringen i andre 

europeiske land, da definisjonen og forståelsen kan variere fra land til 

land, men også mellom involverte aktører, dvs. opplæringsansvarlige 

og arbeidsgivere. 

Videre må det diskuteres om basiskompetanseoppælring også skal 

omfatte andre aspekter av kompetanseutvikling, som feks. sosiale 

ferdigheter, kommunikasjon og spesifikk datakompetanse.  

Struktur på opplæring 

Basiskompetanseopplæring må være lett tilgjengelig. Det betyr at den 

må være lett å finne, være fleksibel f.eks. for mennesker som er i 

arbeid eller har omsorgsansvar, men også være et lavterskeltilbud 

uten opptakskrav og byåkrati. Selve kurset bør være lagt opp på en 

måte som er tilpasset målgruppens behov og er praktisk innrettet.  

 

 

 

Involvering av interessenter 

Samarbeid med interessenter og etablering av nettverk krever 

vedvarende fokus på relasjoner og tid til å utvikle dem. En start kan 

være å finne, og kontakte, institusjoner med erfaring innen området.  

 ANBEFALT TILNÆRMING TIL BASISKOMPETANSEOPPLÆRING 

FINN SKREDDERSYDDE KONSEPTER FOR ARBEIDSRELATERT 

BASISKOMPETANSEOPPLÆRING 

SAMLE INN RESULTATER FRA ULIKE ARBEIDSRELATERTE 

BASISKOMPETANSEOPPLEGG OG TILPASNING TIL MÅLGRUPPEN 

BLANDET LÆRING 

BRUK SCENARIOER FRA ARBEIDSPLASSEN I OPPLÆRINGEN 

TA HENSYN TIL UTVIKLINGEN PÅ ARBEIDSMARKEDET 

INDIVIDUELL STØTTE OG TILBAKEMELDING FØR, UNDER OG 

ETTER OPPLÆRINGEN 

INTEGRER POSITIV HOLDNING/MYNDIGGJØRING  

OPPLÆRING OG VEILEDNING SOM TAR HENSYN TIL 

DELTAKERNES BAKGRUNN OG DEKKER DERES BEHOV 

DOKUMENTASJON AV KOMPETANSE – BRUKES TIL EVALUERING, 
SOM  INTERN  REFERANSE OG TIL Å KONKLUDERE OM VIDERE  

TILTAK 
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Samarbeid med institusjoner som arbeidstakerorganisasjoner eller 

arbeidslivssentre er også nyttig for å bidra til mer oppmerksomhet 

rundt arbeidsrelatert basiskompetanseopplæring. Resultatene fra 

forskning og pilotprosjekter i partnerlandene viser også at det er viktig 

å øke bevisstheten blant arbeidsgivere og samarbeidet mellom 

opplæringsorganisasjoner og arbeidsgivere. 

Formell  utdanning 

Tilbud om formell utdanning, dvs. et samarbeid med fagopplæring, er et 

insentiv for mennesker til å delta på kurs innen basiskompetanse-

opplæring. Det styrker deres motivasjon og selvtillit,  bidrar til å bedre 

deres stilling i abeidsmarkedet og kan bidra til at de  ønsker mer 

opplæring. 

 

 

 

 

I Norge, kan de ansatte i to større selskaper innen bakeindustrien få fagbrev 

etter endt opplæring. (“Veien til fagbrev”) 

 

Under det franske lokale arrangementet fremhevet deltakerne at det 

kulturelle aspektet også er viktig:  

“På en måte betyr utvikling av basiskompetanseopplæring at man endrer 

kultur og mentalitet. Alle involverte aktører bør overbevises om fordelene 

ved samarbeid, spesielt mellom abeidsgivere og opplæringsleverandører. 

Det er nødvendig med en stor felles innsats for å kartlegge behov, veilede 

mennesker godt, tilby høykvalitetsopplæring og øke folks kompetanse.” 
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SbS konsortium: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettside:  

http://straightenbasicskills.weebly.com/  

  
 

Institut National de Formation et de 

Recherche sur l'Education 

Permanente (Frankrike) 

www.infrep.org  

Büro für berufliche Bildungsplanung, 

R. Klein & Partner GbR (Tyskland) 

 

www.bbb-dortmund.de 

BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltraining 

(Østerrike) 

www.best.at 

 

 
 

National Learning and Work Institute 

(England og Wales) 

www.learningandwork.org.uk 

Institul Roman de Educatie a Adultilor 

(Romania) 

www.irea.ro  

Folkeuniversitetet (Norge) 

 

www.folkeuniversitetet.no  

http://straightenbasicskills.weebly.com/
http://www.infrep.org/
http://www.bbb-dortmund.de/
http://www.best.at/
http://www.learningandwork.org.uk/
http://www.irea.ro/
http://www.folkeuniversitetet.no/

