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Gode grep  for det videre arbeidet 
med KVP – deltakernes 

tilbakemeldinger på veggarkene



Gode grep – i møte med bruker 
• Tilgjengelighet
• Stabil kontakt
• La bruker justere drømmen sin selv 
• Respekt
• Respekt for bruker og den situasjonen bruker befinner seg i 
• Tydelig informasjon
• At bruker føler seg sett og hørt 
• Se, lytt og vær tilstede 
• Informere bedre. Ha fokus på KVP i kontoret 
• Skape gode relasjoner mellom veileder og bruker 
• Ta utgangspunkt i brukers ønsker



Gode grep – finne bruker
• Ved søknader om sosialhjelp – vurdere om KVP kan være aktuelt

• Vis film fra Helsetilsynet på Rådhusets skjerm, NAV mottak, 
Flyktningetjenestens mottak …

• Være obs på om flyktninger kan være aktuelle – rekruttere fra intro

• Gå igjennom lister med brukere for å finne kandidater til KVP – gjøres 
regelmessig 

• Å stadig minne de ansatte på at vi også har KVP 



Gode grep – organisering av arbeidet
• Lederforankring i NAV og i kommunen

• Tverrfaglige lagmøter, hvor flere i kontoret blir kjent med KVP

• Bruk mulighetsrommet i programmet, vær kreativ sammen med bruker



Gode grep – i møte med arbeidsgiver
• Ha mer kunnskap om arbeidsmarkedet og bli bedre på kontakt med arbeidsgivere
• Oppsøk arbeidsgivere – mulige arbeidsplasser
• Være tilgjengelig for arbeidsgiver med direktenummer- at arbeidsgiver kan nå oss der og da
• Vær konkret med informasjon om bruker og behovet
• Ta kontakt i fortid også, ikke nødvendigvis i enkeltsak, vær proaktiv - spør hvordan 

arbeidsgiver vil bli kontaktet
• Informasjon fra arbeidsgiver direkte til arbeidssøkere – møter mellom arbeidsgiver og søkere
• Være tilgjengelig for arbeidsgiver i stor grad 
• Tett og god oppfølging med arbeidsgiver 
• Hva kan NAV tilby – være åpen om bruker til arbeidsgiver 
• Vise interesse for firmaet -spør litt om bedriften og hva som gjøres der



Gode grep – samarbeid med andre
• Samarbeid med andre: formidlingskoordinator på videregående skole, 

arbeidsgivere, helsetjeneste 

• Informere samarbeidspartnere om KVP

• Bruke arbeidsrådgivningskontoret for kartlegging

• Kartleggingsverktøyet ROS (vekstbedrift)



Gode grep – oppfølging
• Bruk god tid

• Vær proaktiv

• Kunne fortsette samarbeidet med èn veileder og unngå mange skifter –
brukermedvirkning

• Bruke mer tid og lytte. Ikke bare arbeid, men hele mennesket. 



Gode grep 
• Respekt – kvalitet i bistanden- bringe det sosialfaglige med – se hele 

mennesket

• Bruke hele «verktøykassa»

• Forbedringstavla – hvor det kan gis innspill av alle, men som også 
forplikter

• Ta bruker på alvor – en del av det ordinære arbeidsfellesskap

• Grip sjansen – motivasjonen


