VISKA er et treårig prosjekt som
startet i februar 2017 og avsluttes i
januar 2020. Utprøvingene i Belgia,
Island og Norge vil foregå i perioden
august 2018 til juli 2019.

GJØR VOKSNES KOMPETANSE SYNLIG
VISKA – visible skills of adults – er et
europeisk prosjekt i Erasmus+. Prosjektet har som mål å bidra til utvikling
av systemer som gir voksne mulighet for å
få vist sin kompetanse slik at de får tilgang
til videre utdanning eller arbeidsliv.

NORSK REFERANSEGRUPPE
Den norske utprøvingen i VISKA følges opp av
en nasjonal referansegruppe bestående av:
•

Kunnskapsdepartementet

•

Utlendingsdirektoratet, UDI

•

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

•

Arbeids- og velferdsdirektoratet

•

Utdanningsdirektoratet

KONTAKT
Kompetanse Norge
Postboks 236 Sentrum,
0103 Oslo
hanne.christensen@kompetansenorge.no
Tlf.: 23 38 13 59

VISKA har partnere fra Belgia, Irland, Island
og Norge. Felles for partnerne er at de ønsker å
utvikle eller forbedre systemer for å synliggjøre
kompetanse hos voksne innvandrere eller hos voksne
med lite formell utdanning. De ulike landene har valgt
ut sine målgrupper ut fra lokale behov.
Partnere: The Department of Education and Training in
Flanders (Belgia), Cork Institute of Technology, CIT, (Irland),
Quality and Qualifications Ireland, QQI (Irland), IÐAN Fraedslusetur, Vocational Education and Training Centre (Island),
The Education and Training Service Centre, ETSC, (Island) og
Kompetanse Norge (Norge).

TITEL I NORGE
VISKA

PARTNERNES ROLLER

Formålet med VISKA utprøvingen i Norge
er å synliggjøre kompetansen til voksne
asylsøkere som bor eller har bodd i integreringsmottak. Hensikten er å bidra
til en raskere integrering ved at den enkeltes fagkompetanse synliggjøres tidlig
i integreringsløpet. Tidlig realkompetansevurdering vil kunne legge til rette for
mer målrettete planer for opplæring og
raskere inngang til arbeidslivet enn praksis er i dag.

I Belgia samarbeider the Department of
Education and Training in Flanders med
syv voksenopplæringssentre om å utforske muligheter for å vurdere voksnes
realkompetanse opp mot generelle kvalifikasjoner i voksenopplæringen. Målet er
å legge til rette for raskere opplæringsløp
i grunnopplæring for voksne.

I Irland vil Cork Institute of Technology ta
ansvar for analyse av data fra utprøvingene i Belgia, Island og Norge. Quality and
Qualifications Ireland vil bidra inn i VISKA
med sine erfaringer som nasjonal pådriver
for realkompetansevurdering i Irland med
blant annet drift av nasjonale nettverk for
praktikere.

I Island samarbeider de to islandske
partnerne om å utvikle realkompetansevurdering av polske innvandrere som
ikke har formell utdanning, men som er i
jobb. Disse personene har nytte av å få
sin kompetanse formalisert for å kunne
ha et stabilt arbeidsforhold.

VISKA skal

• Nordland, med integreringsmottak i
Bodø

• utvikle og utvide regionale eller nasjonale nettverk og partnerskap for å bedre
systemer for realkompetansevurdering

• Trøndelag, med integreringsmottak i
Steinkjer

I Norge vil Kompetanse Norge prøve ut
realkompetansevurdering av asylsøkere
som bor eller har bodd på integreringsmottak. Formålet er å synliggjøre realkompetansen til nyankomne innvandrere
på et tidligere tidspunkt enn hva som er
mulig i dag. Dette vil bidra til at de raskere
kommer i gang med målrettet kvalifisering
og en raskere integrering i arbeids- og
samfunnsliv.

• arbeide med utvikling eller tilpassing
av verktøy for bruk i realkompetansevurdering

Det er fem fylker som er med i den
norske utprøvingen i VISKA:

• Oslo, som har hatt integreringsmottak
ved Aleksander Kiellands plass
• Vestfold, med integreringsmottak i Larvik

• utvikle et sett av kriterier for vurdering
av generelle og overførbare kompetanser
(transversal skills)
• utvikle læringsmoduler for fagpersonale
som jobber med realkompetansevurdering
• bidra til økt tilgang og bevissthet om
realkompetansevurdering

• Vest-Agder, med integreringsmottak i
Kristiansand

TIDLIG SYNLIGGJØRING
AV KOMPETANSE

Kandidatene får vist sin kompetanse
gjennom tre faser:

1. Kompetansekartlegging. KandiKandidatene i målgruppen vil først gjennomføre en selvregistrering av kompetanse, deretter få karriereveiledning fra
et karrieresenter som vil henvise aktuelle
kandidater for realkompetansevurdering
videre til videregående opplæring for
voksne. Det vil deretter vurderes om det
er aktuelt å gjennomføre en realkompetansevurdering opp mot videregående
opplæring.
De fleste kandidatene i målgruppen vil
ikke kunne gjennomføre realkompetansevurdering på norsk, slik det er krav om i
dag. Realkompetansevurderingen vil derfor bli gjennomført på engelsk eller med
bruk av tolk.

datene registrerer selv opplysninger om
utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter
og interesser på https://cv.imdinett.no/
med veiledning fra en ansatt ved integreringsmottaket.

2. Karriereveiledning. Kandidatene
får karriereveiledning fra et offentlig
karrieresenter. Karriereveileder registrerer utfyllende og supplerende opplysninger om kandidatenes utdanning,
arbeidserfaring, ferdigheter og interesser på https://cv.imdinett.no/.

3. Realkompetansevurdering. Aktuelle kandidater får videre veiledning
og realkompetansevurdering opp mot
fag ved videregående opplæring i fylkeskommunen. Det kan være aktuelt med
vurdering i teoretiske fellesfag eller i
praktiske yrkesfag. Realkompetansevurderingen kan foregå på engelsk eller

ved bruk av tolk. Resultatet av vurderingen dokumenteres i et kompetansebevis, som kan brukes som grunnlag for
videre opplæring eller som grunnlag for
å få en jobb.
Gjennom disse fasene vil kandidatene få
mulighet til å få synliggjort og verdsatt
sin kompetanse allerede før de kan
norsk og ved det få en raskere start på
sin vei mot et stabilt forhold til norsk
arbeidsliv.

