
Helgeland museum 

Viser til deres brev angående museets involvering i integreringstiltak for flyktninger.  

Helgeland Museum har avdelinger i 18 kommuner. Kontakt og tiltak skjer på avdelingsnivå i de 
enkelte kommunene.  

Gjennomførte tiltak:  

• Besøk på museet med tilrettelagt omvisning (ofte som en del av norskundervisningen):  
o Gjennomført på flere avdelinger en eller flere ganger i 2016 (10-12 avdelinger i 10-12 

kommuner)  
o Omfanget av opplegget varierer noe, men alle avdelinger som har flyktningmottak i 

kommunen og som har sendt inn svar, har hatt besøk.  
• Arbeidspraksis:  

o 3 avdelinger har hatt praktikant; i Vevelstad, Vefsn og Dønna kommune. Alle 3 var 
meget fornøyde og vil gjerne stille til flere.  

• Spesialtilbud for barn:  
o Avdeling Vefsn i Vefsn kommune har avtale med flyktningmottak om at barn får 

deltar gratis på «familieverksted». Gjennomføres ca 10 ganger i året.  
• Invitasjon og gratis inngang til arrangement   

o 3 avdelinger rapporterer at de spesielt inviterer flyktningmottak til arrangement og 
tilbyr gratis inngang; i Nesna, Hemnes, Vefsn kommune.   

• Felles arrangement   
o 2 avdelinger har gjennomført flere arrangement i samarbeid med flyktningmottak 

(for eksempel rundt internasjonal mat eller invitasjon av flyktninger til å holde 
foredrag); i Nesna og Vefsn kommune.  

• Spesielt nært samarbeid/annet   
o I Nesna kommune har museet etablert veldig god kontakt med norskopplæringen. 

Samarbeidet er lite formalisert, men museet brukes ypperlig og en samarbeider om 
en rekke arrangement og utstillinger.  

o I Vefsn kommune har museet avtale med Spesialpedagogisk senter 
(Norskopplæring), som fører til at museets anlegg brukes i større grad. I Vefsn finnes 
også lokale foreningen «Internasjonal kulturell forening», og dens medlemmer har 
delvis jobbet frivillig på museet.  

o Avdeling Dønna var så fornøyd med en syrisk praktikant at avdelingslederen ordnet 
det slik at han kunne fortsette en par uker for å gjøre en jobb.  

o Avdeling Herøy er en av kommunens støttespillere i integreringsarbeidet. Gjennom 
flere år har vi vært en viktig arena for samhandling mellom voksenopplæringen, 
kommunens frivilligsentral og museet. Vi står for 5-6 årlige arrangement der 
flyktninger inviteres til et hyggelig samvær og en presentasjon av norske tradisjoner, 
redskaper, næringsveier og lokal historie. Matlaging og brødbaking er et 
gjennomgangstema og fin måte for inkluderende deltagelse. I løpet av høsten skal vi 
ha flere arrangement for mindreårige flyktninger fra Helgeland distriktet med 
lignende opplegg.  

• Oppsummering:  
o 10-12 kommuner: museets anlegg brukes under norskopplæring eller tur med 

tilrettelagt omvisning  



o 3 kommuner: Flyktninger har hatt/har arbeidstrening/språktrening/praksis på 
museet   

o 1 kommune: museet har spesialtilbud for barn fra flyktningmottak   
o 1 kommune: museet har spesialtilbud for ungdommer fra flyktningmottak som tilbys 

også mottak fra andre kommuner 
o 4 kommuner: museet har faste rutiner på å gi særskilt informasjon og inviterer til 

arrangement   
o 3 kommuner: Museet har jevnlig samarbeid om gjennomføring av arrangement   

 

Planer for aktiviteter og tiltak  

• Alle avdelinger ønsker å fortsette å ta i mot grupper på besøk og tilby tilrettelagt omvisning. 
Også avdelinger som ikke har hatt besøk enda, stiller seg positive.  

• Dagens aktivitetsnivå ønskes oppretthold.  
• 4-5 avdelinger har etablert god kontakt gjennom flyktningkonsulenten eller voksenopplæring 

i kommunen og har konkrete planer om å utvide tilbudet  
• Flere avdelinger har ønske om å etablere (bedre) kontakt.  
• Fagsjefen har diskutert med flere avdelingsledere muligheter for en mer aktiv involvering, i 

form av felles arrangement eller mer oppsøkende formidling.  
• Pilotprosjekter med arbeidspraksis har vært meget vellykket. Museet ønsker gjerne flere.  

 

Jeg håper at dette er til nytte. Tar gjerne kontakt dersom det er spørsmål.  

Med vennlig hilsen  

Anna Ehrhardt  
Fagsjef  
Helgeland Museum  
75 11 01 02 / 46 93 93 60 


