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VEDLEGG: VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN 

 

Informasjon om individuell plan til deg som skal delta i opplæring 

i norsk og samfunnskunnskap og til deg som skal delta i 

introduksjonsprogram 

 

Du og kommunen skal sammen lage en individuell plan for deg som skal delta på opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap, og for deg som skal delta i introduksjonsprogram.  

Den individuelle planen er en samarbeidsavtale mellom deg og kommunen om din opplæring.  

Din individuelle plan er et enkeltvedtak, og et juridisk dokument. 

Opplæringen i samfunnskunnskap skal gi deg informasjon om rettigheter, plikter, muligheter og sentrale 

verdier i det norske samfunnet.  

Målet med opplæringen er at du så raskt som mulig skal komme i arbeid eller utdanning slik at du kan bli 

økonomisk selvstendig og delta aktivt i det norske samfunnet.  

Om den individuelle planen 

Opplæringen skal være individuelt tilpasset og basert på kartlegging av din utdanning, arbeidserfaring, 

kompetanse relatert til arbeidsliv, og annen relevant informasjon som har betydning for din 

kvalifiseringsplan.  

Din individuelle plan skal utarbeides basert på resultater fra kartleggingen og dine behov. Dine mål for 

opplæring skal settes på bakgrunn av resultatene fra kartleggingen.  

Den individuelle planen skal oppgi konkrete mål for opplæringen, tidsrammen for å nå målene, antall timer 

som tildeles deg, samt når og hvor opplæringen skal finne sted. Din individuelle plan skal utarbeides i 

samarbeid med deg.  

Hvis du har sosiale eller helsemessige utfordringer som kan påvirke din deltakelse i opplæringen, bør dette 

også kartlegges. 

For at du skal kunne oppnå ønsket nivå, skal opplæringen være målrettet fra starten av. På den måten vil 

du få best mulig resultat. Opplæringen må tilpasses din livssituasjon og organiseres slik at du kan delta 

selv om du har omsorgsansvar for små barn og/eller hvis du har en jobb. Din individuelle plan skal være 

tilpasset dine faglige og praktiske behov.    

Kommunen har plikt til å tilby opplæring opp til nivå B2 hvis dette nivået kan nås innenfor de pliktfestede 

600 timene, og opp til nivå B1 hvis dette nivået kan nås innen den totale rammen på 3000 timer. 
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Underveis i opplæringen skal kommunen gjennomføre samtaler med deg om hvordan din individuelle plan 

fungerer. Hvis det er behov skal planen endres, for eksempel ved store endringer i din livssituasjon. Ved 

store og viktige endringer i innholdet i din individuelle plan, kan dere lage en helt ny plan. 

Hvis du ikke følger din individuelle plan, eller du ønsker å endre din plan, må du så raskt som mulig ta 

kontakt med din kontaktperson.   

Ønsker du å klage på din individuelle plan? 

Du kan klage på både opplæringen og innholdet i din individuelle plan. Om du i ettertid har fått en ny 

individuell plan, kan du også klage på denne innen tre uker etter at du får beskjed om endringene. Hvis du 

vil klage må du: 

 Levere en klage innen tre uker fra du får beskjed om innholdet i din individuelle plan 

 Levere klagen den instans i kommunen som har fattet vedtak om din individuelle plan 

 Skrive hva du klager på 

 Du må signere klagen 

En fullmektig kan også klage på dine vegne. For at noen skal kunne opptre som din fullmektig og skrive en 

klage for deg, må du ha gitt personen skriftlig fullmakt til dette. En fullmakt må beskrive hva din fullmektig 

kan gjøre på dine vegne. Dersom du har en advokat trengs ikke fullmakt. 

Er du deltaker i introduksjonsprogram? 

Hvis du er deltaker i introduksjonsprogram, er den individuelle planen for norskopplæringen en del av den 

individuelle planen for introduksjonsprogrammet.  

Mer informasjon opplæring i norsk og samfunnskunnskap og individuell plan kan du finne i 

introduksjonsloven. Loven med rundskriv finner du på www.imdi.no og på Kompetanse Norge nettsider. 

 

 

 

Lykke til med opplæringen! 

 

 

http://www.imdi.no/

