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Hei!
Vi har innledet siste året av prosjektet, og her kommer en oppdatering på status og veien videre for oss i Frøya
kommune. Undertegnede er fortsatt prosjektleder, men mye av det daglige arbeidet med de forskjellige tiltakene
er det Vida Bekken som har hånd om. F.o.m 1.februar har vi økt hennes stillingsstørrelse fra 30 % til 50 %. Som
mange vet, er Vida opprinnelig fra Litauen og har siden hun kom til Frøya gjort en imponerende jobb når det
gjelder integrering. Andel innbyggere på Frøya med fremmedspråklig bakgrunn er nå 19 %, og er økende.
Omkring halvparten av barn som fødes har foreldre med fremmedspråklig bakgrunn. Det var derfor uhyre viktig
for oss at vi fikk anledning til å ha hovedfokus på integrering i prosjektet, og at vi som følge av det har hatt fokus
på
Karlegging av kompetanse og arbeidserfaring, i første omgang hos de fremmedspråklige
Norskopplæring
Plan for norsk- og morsmålsopplæring i skole og barnehage.
Vi har nå kartlagt ca. 250 fremmedspråklige – herunder utdanning, arbeidserfaring, fritidsinteresser og
ønsker/planer for framtida. Hitra kommune vil også komme i gang med kartlegging med bistand fra oss og ved
bruk av same digitale skjema. Det er naturlig for oss at kartleggingsarbeidet og tilgang til basen etter hvert
overføres til vårt etablerte bolig- og tilflyttingskontor.
Videre har ca. 200 gjennomført norskkurs på forskjellige nivå, og vi kjører i gang 3 nye klasser om kort tid. Fra
høsten av – når prosjektet er i sin avslutningsperiode – vil ansvaret for norskkurs administreres gjennom et
samarbeid mellom voksenopplæringskontorene i Frøya kommune og Hitra kommune.
Når det gjelder norsk- og morsmålsplana så er den på det nærmeste klar for politisk behandling. Vi kommer ellers
tilbake til to nye tiltak vi er i ferd med å dra i gang: Etablering av «mentorgruppe» og «språkpatrulje».
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