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Inkluderingskompetanse



▪ Fra ny til erfaren 

▪ Mitt vendepunkt 

▪ Ferdighetstrening – ut av komfortsonen

▪ Hvem sitt ansvar? 

Min kompetansereise 



Evner
(egenskaper, 

kvaliteter, 
talenter)

Holdninger
(Grunnsyn/ 
innstilling) 

Kunnskaper
(det vi vet)

Ferdigheter
(det vi kan 

utføre)

Kompetanse 



Ny i NAV
Hverdagen Påfyll 

Kompetansebehov i NAV 



▪ Kunnskap, ferdigheter og holdninger i å støtte 

arbeidssøkere og arbeidsgivere slik at personer med 

bistandsbehov kan delta i det ordinære arbeidslivet. 

– Brukermedvirkning – veiledningskompetanse

– Arbeidsmarkedskompetanse

– Arbeidsgivers perspektiv

– Samhandlingsferdigheter/ relasjonskompetanse

– Fagkompetanse  

Definisjon Inkluderingskompetanse 



▪ Arbeidsfokus tidlig

▪ Jobbhåp

▪ Raskt ut i ordinært arbeid

▪ Kvalitet i oppfølging 

▪ «langt fra arbeid» - er det en brukergruppe?

▪ Lesetips: AFI rapport om kjerneoppgaveforsøket, boka 

Inkluderingskompetanse m.m.   

Kunnskapsgrunnlaget i inkluderingsarbeidet



Viktige inkluderingsprinsipper 

De fleste 
ønsker å 

jobbe

Alle kan jobbe

Ta 
utgangspunkt 

i 
ønsker/behov

Ordinært 
arbeid skal 
vurderes

Relasjonell 
tenkning 

Individuell 
oppfølging 



1. Styrke 

arbeidshåp og

mestringstro

2. Kartlegge 

ønsker

og

muligheter 

3. Finne og 

etablere

kontakt med 

arbeidsgiver

6. Oppfølging av 

bruker  og 

arbeidsgiver 

4. Kartlegging av

arbeidsplass

5. Tilrettelegging

og

opplæring på 

arbeidsplassen

Utvikling av ferdigheter i inkluderingskompetanse

Coachinghjulet
Dette er en øvelse der du som veileder kan 
kartlegge egne ferdigheter knyttet til 
inkluderingskompetanse. Ved å fylle ut hjulet 
med vurdering av deg selv, får du en oversikt 
over de områdene du behersker godt og de 
områdene du har behov for å utvikle. Hvilke 
ferdigheter du vil utvikle deg på, har 
sammenheng med jobben du skal gjøre og 
organisering av arbeidet med fordeling av de 
ulike oppgavene. Du kan bruke hjulet som en 
egen individuell øvelse eller i sammenheng 
med trening og kollegaveiledning i par eller 
gruppe.

Eksempel på bruk:

▪ Kartlegg deg selv fra 0 -10 på hvert 
område. Tegne strek for å synliggjøre 
din vurdering

▪ Finn ut hvilket område du vi starte med

▪ Hva vet du om dette området som 
bakgrunn for din vurdering?

▪ Hva skal du gjøre mer av fremover for å 
øke din kompetanse?

▪ Hva kan være barrierer for å få det til?

▪ Hvordan kan du overvinne barrierene?

▪ Hvem kan du samarbeide med for å 
lykkes?



▪ Motivasjon påvirkes av mestring, som igjen er avhengig av 

hvilken forventing andre har til deg.

▪ Arbeidshåp er en forventning/tro på at det er mulig å 

komme i jobb. Den styrkes ved framheving av ressurser, 

ferdigheter og interesser. 

▪ Menti.com

▪ Hva er dine gode grep for å styrke arbeidshåp? 

Ferdighet 1: Motivasjon, mestring og 

arbeidshåp 



▪ Karriereorientert veiledning:

▪ Profesjonelle, individuelle samtaler mellom en veileder og 

en veisøker om karriererelaterte spørsmål, med den 

hensikt å bidra til å styrke veisøkers refleksjon, motivasjon, 

kunnskap og ferdigheter i å håndtere egen karriere i et 

livslangt perspektiv. 

▪ Kompleks rolle: delt lojalitet overfor bruker og NAVs

samfunnsoppdrag

▪ Koble ressurser opp mot arbeidsmarkedet

– Muligheter i arbeidsmarkedet

– Arbeidsmarkedskompetanse  

Ferdighet 2: Kartlegge ønsker og muligheter 



Ferdighet 3 og 4: 

Arbeidsmarkedskompetanse  

Finne arbeidsgiver

Innledende 
kontakt/ 

presentasjon

Forhandling

Trekantsamtale 

Oppfølging 



▪ Vær proaktiv

▪ Vær en verdifull lagspiller  

▪ Finnes forskjellige former for støtte

– Veiledning, rådgivning, trening, assistanse m.m. 

▪ Tenk på hvor, når og hvem ved bistand til arbeidstaker og 

arbeidsgiver

▪ Samarbeid med andre

Ferdighet 5 og 6: 

Tilrettelegging, opplæring og oppfølging



▪ Når du kommer hjem på kontoret, hvilke ferdigheter 

trenger du og øve mer på og hvordan skal du gå fram? 

– Hva må du gjøre mer av framover?

– Hvordan skal du gjøre det?

– Hvem kan hjelpe deg?

– Er det barrierer du må overvinne 

Refleksjon 


