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Kommunen ønsker å vite hva du synes om å delta i introduksjonsprogrammet. 

Kommunen vil at introduksjonsprogrammet skal være nyttig for alle som deltar. 

Spørsmålene nedenfor vil hjelpe kommunen til å se hva som fungerer bra og hva som 

fungerer dårlig. 

RESULTAT FOR BRUKEREN

Nedenfor har vi satt opp noen påstander som vi vil be deg om å ta stilling til. Svar ved å 

sette et kryss ved det tallet som passer best. 1 = helt uenig, 4 = helt enig.

Du kan også svare vet ikke/ikke aktuelt.

1. Jeg er fornøyd med norskopplæringen

2. Jeg er fornøyd med arbeidspraksisen

3. Jeg er fornøyd med det jeg lærer om det norske samfunnet

4. Alt i alt, jeg er fornøyd med innholdet i mitt introduksjonsprogram

INDIVIDUELL PLAN

5. Har du en individuell plan? Ja/nei/vet ikke

Hvis ja på spørsmål 5:

6. Jeg får være med å bestemme hva som skal stå i planen min

7. Jeg følger opp det som står i planen min

8. De ansatte følger opp det som står i planen min

BAKGRUNNSSPØRSMÅL

Hvor gammel er du?

18 – 35 år

36 – 54 år

55 år eller eldre

Er du:

Kvinne

Mann

Etter fullført 

introduksjonsprogra

m – hva skal du?

Ut i jobb/arbeidspraksis

Ta utdanning

Annet

Vet ikke

BRUKERMEDVIRKNING

9. Jeg får være med å bestemme målene for mitt introduksjonsprogram (for eksempel

jobb/utdanning)

10. Jeg samarbeider godt med de ansatte

11. De ansatte hører på meg



INFORMASJON

12. Jeg vet hvilke rettigheter og plikter jeg har som deltaker i introduksjonsprogrammet

13. Jeg forstår den informasjonen jeg får

14. Jeg får tolk når jeg trenger det 

TILGJENGELIGHET

15. Det er lett å komme i kontakt med de ansatte

16. De ansatte har tid til meg

PÅLITELIGHET

17. De ansatte gjør det vi har avtalt

18. Jeg gjør det vi har avtalt

19. De ansatte gir ikke informasjon om meg videre, uten at dette er avtalt med meg

HELHETSVURDERING

20. Alt i alt, jeg er fornøyd med å delta i introduksjonsprogrammet

Her kan du skrive det du synes er viktig om introduksjonsprogrammet. Ikke skriv navn 

eller personopplysninger når du skriver kommentarer.

Jeg samtykker (sier ja) til at min kommentar kan brukes for å gjøre introduksjons-

programmet bedre. Vi minner om at denne undersøkelsen er anonym.

□ Ja

□ Nei 




