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Daglig leder har ordet 
NAMAS Vekst AS er en attføringsbedrift med stort samfunnsmessig engasjement i vårt nærområde. 
Vi skal tilrettelegge for arbeidsoppgaver som skal bidra til å utvikle og kvalifisere mennesker for 
arbeidslivet. Det er for en attføringsbedrift som oss viktig å ha evnen til å se og utvikle hele 
mennesket. 

 
NAV er sammen med våre eierkommuner vår største og viktigste kunde og samarbeidspartner. 
Samarbeidet har vært stabilt og utviklende over mange år. NAMAS Vekst har for 2017 hatt avtale 
med NAV omkring tiltakene APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og VTA (varig tilrettelagt 
arbeid). APS-tiltaket utgikk 1. desember og ble samtidig erstattet med tiltaket AFT 
(Arbeidsforberedende trening).  
 
Endringen til AFT har medført mer fokus på basiskompetanseopplæring og resultatkrav, noe som er 
nedfelt i spesifikasjonen for tiltaket. Tilpasningen til AFT var også bakgrunn for 
attføringsavdelingens etablering i nye lokaler i Grong, der formålet er å ha egnede lokaler for 
samlinger, undervisning og individuelle opplegg for våre deltakere, samt et mer nøytralt og 
presentabelt lokale enn et tradisjonelt industrilokale. Responsen på denne etableringen, som også 
omfatter vår bruktbutikk, har vært utelukkende positiv. 
  
For NAMAS Vekst har 2017 også vært preget av endringer på personalsiden, da helst med tanke på 
skifte av daglig leder. I forbindelse med fornyelse av vår EQUASS-godkjenning kom det likevel 
tydelig fram at bedriften ivaretar og driver etter de kvalitetsnormer som er pålagt oss gjennom 
dette systemet. Den samme kvaliteten finnes for øvrig både i tjenester og produkter som er levert i 
løpet av året, slik vi oppfatter de tilbakemeldinger som er gitt eller hentet inn. 
 
Samarbeidsprosjektet med de andre vekstbedriftene i Namdal er videreført i 2017. På grunn av 
blant annet omfattende arbeid med anbudsbesvarelse og forarbeid til et attføringsfaglig 
internseminar er en formalisering av samarbeidet utsatt til 2018.  
 
Resultatet for 2017 ble et underskudd på omtrent 1.176.000,-, noe som ligger langt under budsjett. 
De viktigste årsakene til dette er: lavere plassutnyttelse av NAV i APS-tiltaket (i snitt 9,6 av 13 
mulige plasser), vedtaket om nyetablering i Grong, uforutsett havari på produksjonsutstyr og 
perioder med dobbel lederlønn.  
 
Det er i 2017 blitt brukt ca 110 dagsverk til kompetanseheving for ansatte. 
 
Sosiale arrangement for alle ansatte er videreført i 2017. Det er viktig at ansatte fra de forskjellige 
avdelingene har flere arenaer og treffes på i løpet av året. Elgsodd på Høylandet på senhøsten er 
trolig den viktigste samlingen i så måte. 
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Under er en framstilling over økonomiske nøkkeltall de siste årene: 
 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Driftsinntekter 16 257 16 614 15 178 14 449 14 039 15 973 12 170 

Personalkostnader 10 636 9 790 8 865 9 314 9 572 8 622 7 579 

Personalkost. i % av driftsinnt. 65 59 58 64 68 54 62 

Driftsresultat -1 080 394 517 -298 -897 1 559 110 

Driftsmargin i % -6,6 2,4 3,4 -2,1 -6,4 9,8 0,9 

Nettoresultat etter finans -1 176 316 444 -343 -938 1 469 -23 

Egenkapital 5 628 6 804 6 487 6 043 6 386 7 324 5 855 

Avkastning på egenkapital i % -20,9 4,6 6,8 -5,7 -14,7 20,1 -0,4 

Egenkapital i % av totalkapital 55 62 62 63 63 66 55 

 

 

 

Vårt hovedfokus er og skal være som vår visjon: NAMAS Vekst AS utvikler mennesker  
 
 
 
Frode Leirvik 
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Organisasjonskart 
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Årsrapport fra avdeling for Attføring 
 
Namas Vekst AS har fokus på utvikling og kvalifisering av enkeltmennesker for arbeidslivet. Dette 
krever; et godt arbeidsmiljø – god kvalitet i alle ledd – fleksibilitet og omstillingsevne – godt 
omdømme og godt samarbeid med eksterne samarbeidsparter og næringsliv.  Våre utfordringer er; 
små og mange avdelinger, enkelte med stor geografisk avstand – kompetanse må flyttes mellom 
avdelingene og rammebetingelser i endring. 
Attføringsavdelingen har tidligere hatt en bemanning på tre personer i hel stilling. Første halvdel av 
2017, var bemanningen to personer i 100% stilling. Veileder i permisjon sa etter hvert opp sin 
stilling, mens annen veileder fikk innvilget permisjon fra 01.09.17. Vikar for denne veileder, ble satt 
inn fra 01.10.17. Ny veileder har hovedsakelig pedagogisk kompetanse og erfaring, men mangler 
veiledererfaring i attføring og har derfor hatt behov for opplæring på dette feltet. Attføringsteamet 
har høsten 2017 bestått av attføringsansvarlig, samt vikar. Det har fortsatt vært veilederressurs i 
Lierne og veilederressurs på Trones. Veilederressurs på Trones har i tillegg hatt ekstra 
veilederoppdrag i Grong for å avhjelpe behovet i attføringsavdelingen.  
 
Ved overgang til AFT har vi sett nytten av den pedagogiske ressurs vi nå har hatt i bedriften. 
Basiskompetansekartlegging, samt opplæring både i norsk og engelsk er et tilbud vi har kunnet gi 
kombinert med utprøving og kvalifisering til ordinært arbeid og/eller utdanning. Vi har hatt 
samarbeid med skole/v.g.s i 2017. Vi er i gang med videreutvikling av vårt samarbeid med eksternt 
næringsliv mht. inkluderende bedrift/samarbeidsavtaler. I tillegg er det lagt til rette for et utbedret 
tilbud av kurs for tiltaksdeltakere. Sårbarhet i forhold til stabilitet og tilgang på personalressurs, er 
fortsatt gjeldende og ligger under minimumsnivå på enkelte områder. Det har også vært to 
lederskifter i 2017 som har hatt stor påvirkning for bedriften. 
 
I forhold til samarbeid mellom vekstbedriftene i Namdalen, var det iflg. strategiplan tanker om at 
tiltaksenhetene i de tre bedriftene skulle opprette jevnlige samarbeidsmøter for et tettere 
samarbeid med felles arbeidsform/nøkkelprosesser. Dette ble startet opp i forbindelse med ARR 
tiltaket, men har av ulike grunner ikke blitt videreført. Det har vært behov for en del avklaringer 
med tanke på videre samarbeidsstruktur mellom vekstbedriftene. Noe som daglig leder har tatt 
hånd om. Endelig avklaring på dette området avventes. 
 

Samarbeid og Markedsføring 

Namas Vekst AS får profilert seg gjennom vår hjemmeside og Facebook-profil. Vi er også en del av 
Skogmo Industripark og får profilert oss og vår tjenesteleveranse gjennom SI – bladet. I tillegg har vi 
samarbeid innen Kursvirksomhet, med Skogmo Industripark. I Namsskogan har vi samarbeid med 
Nam Reklame, stedsutviklingsgruppa på Trones og Namsskogan kommune. I tillegg er arbeidsleder 
på Trones medlem i Øvre Namdal utviklingslag. Det ble i 2016 gjennomført et forprosjekt på 
Næringsklynge i Namsskogan, utarbeidet av Namdalshagen AS v/Olav Weglo. I Lierne har vi 
samarbeid med frivilligsentralen, Bolling/Skjærvik og Lierne kommune. I tillegg deltar Namas Vekst 
på møter med sentrumsalliansen og omstillingsprosjektet. På Høylandet har vi vært deltakere i 
møter med næringsforeningen. Vi har etter hvert fått etablert et nærmere samarbeid med Namdal 
Rehab IKS i forhold til gjensidig utveksling av oppdrag og kompetanse. I enkeltsaker har vi 
samarbeid med aktuelle faggrupper der dette er nødvendig og hensiktsmessig. 
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NAMAS Vekst arbeider for å oppnå et godt samarbeid med våre eierkommuner i forhold til 
flyktningetjenesten. Dette arbeidet er nå godt i gang i Lierne kommune og flere kommuner har 
meldt sin interesse. Det er tydelig at det konseptet som er utarbeidet med utgangspunkt i SMART, 
oppleves nyttig av både kursdeltakere og bestillere. Det er viktig at NAMAS Vekst har den rette 
kompetansen og solid kvalitet. Det er viktig at NAMAS Vekst rigger seg for å ha en god strategiplan 
der flyktningetjenesten blir tatt med som en av våre samarbeidspartnere framover i tid. Det kreves 
derfor en kompetanseplan for ansatte med avsatte ressurser innen dette arbeidet. 
 
Når det gjelder samarbeid med Nav, er det, annenhver måned avviklet telefonmøter mellom 
tiltakskoordinator i Nav og attføringsleder i Namas Vekst AS. Dette for oppdatering av 
deltakerstatus.  Forsamtaler med saksbehandler i Nav, arbeidssøker og attføringsleder/veileder i 
Namas Vekst, er nå innarbeidet som en rutine i forkant av innsøking til APS tiltaket.  Dette ser vi har 
en positiv virkning i forhold til arbeidssøkers mulighet for spørsmålsstillinger direkte til oss. Noe 
som igjen fører til at vi får gitt mer konkret informasjon om de muligheter som finnes innenfor vår 
tjenesteleveranse tilpasset den enkelte arbeidssøker. I tillegg har vi årlig samarbeidsmøte mellom 
Namas Vekst As og NAV Fylke.  
 
Angående samarbeid med kommunehelsetjenesten, er dette fortsatt noe ulikt i de enkelte 
kommuner. Vi deltar jevnlig i ansvarsgruppemøter og lignende møter i forhold til enkeltpersoner 
der dette er hensiktsmessig. Årlige samarbeidsmøter er noe variabelt, men vi jobber fortsatt med å 
få etablert bedre rutiner på dette i alle våre eierkommuner. 
 

Kvalitetssikring i attføringsarbeidet – Equass 

I Namas Vekst ser vi det som svært viktig å sikre kvaliteten på våre tjenester overfor deltakere og 
andre samarbeidsparter.  Namas Vekst AS er godkjent for ny periode f.o.m. 01.01.18. til 01.01.20. 
Vi jobber kontinuerlig med forbedringer av våre rutiner, prosedyrer, kurs- og kompetanse-utvikling 
innen attføringsarbeidet.   
 

Kompetanse  

I vårt arbeid der vi skal bidra til arbeidssøkeres kvalifisering til arbeidslivet og avklaring av 
arbeidsevne, kreves nødvendig kompetanse. Det er viktig at de vi skal bistå opplever at vi innehar 
nødvendige kvalifikasjoner for å utføre våre oppgaver i deres attføringsprosess.  Kompetanse innen 
helse – og sosialfag, attføring og yrkesfag er viktig. Vi er avhengig av god kvalitet i alle ledd, tett 
samarbeid og god utnyttelse av den kompetansen som finnes i bedriften.  
Gjennom sertifisering i VIP24, opplever vi å ha fått en betydelig kvalitetsforbedring i vårt 
attføringsarbeid. Vi får også positiv tilbakemelding fra deltakere i tiltak der VIP24 programmet er 
benyttet, samt fra deres saksbehandlere i Nav. I tillegg til ordinær innsøking på AFT, får vi nå også 
henvist personer for VIP24 kartlegging. Foruten kurs og konferanser, har arbeidsleder/veileder på 
Trones startet utdanning i karriereveiledning på høgskolenivå. En person har gjennomført kurs i MI. 
I forbindelse med kompetansekrav i det nye AFT tiltaket har 4 personer nå kursbevis i: 
Basiskompetansekartlegging, Basiskompetanseopplæring og inkluderende bedrift. 
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Brukertilbakemeldinger 

Nav  

Evalueringsskjema er også i år sendt ut til våre samarbeidsparter i Nav i indre Namdal.   
Evalueringsskjemaet inneholder spørsmålsstillinger hentet fra Benchmarking Attføring (BATT). 
Resultat fra nevnte tilbakemeldinger er som følger: 
 
Score fylles ut etter en skala fra 1 til 6 der 1 er «i svært liten grad» og 6 er «i svært stor grad». 

 

Spørsmål Score Kommentar 

Har dere oversikt over hva Namas Vekst kan 
tilby av tjenester? 

 
4 
 

Usikkerhet til hvilke 
tjenester som er nye 
som følge av innføring 
av AFT sammenlignet 
med APS 

Har dere inntrykk av at Namas Vekst gir 
deltaker den informasjon om rettigheter og 
plikter som er nødvendig for å gjennomføre 
tiltaket? 

 
6 

 

 

Synes dere Namas Vekst har tilstrekkelig 
kompetanse til å tilby de tjenestene de 
gjør?  

 Har ikke nok innsikt for 
å gi svar på dette 
spørsmålet 

Synes dere at Namas Vekst samarbeider 
nok med andre aktører? 

 
5 

 

Synes dere at Namas Vekst er flink nok til å 
involvere deltaker i attføringsprosessen? 

 
6 
 

 

Synes dere at Namas Vekst i tilstrekkelig 
grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte 
deltakers behov? 

 
5 
 

 

Synes dere at Namas Vekst har 
arbeidstreningsarenaer som er relevante for 
dine deltakere? 

 
3 
 

Internt tilbud er nokså 
smalt. Er derfor 
avhengig av å bruke 
eksternt arbeidsliv. 

Synes dere at Namas Vekst arbeider nok 
med å utvikle tjenestene sine? 

 Har ikke informasjon 
nok til å kunne svare på 
spørsmålet 

Opplever dere at Namas Vekst leverer i 
henhold til bestillingen fra NAV? 

 
6 
 

 

Opplever dere at Namas Vekst leverer 
rapporter i henhold til nødvendig 
dokumentasjon opp mot bestilling, for 
personer i tiltak? 

 
6 
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Brukertilfredshet VTA, APS 

Vi har årlige medarbeidersamtaler med ansatte i VTA tiltaket der de får gitt tilbakemelding på om 
de er fornøyd/ikke fornøyd med sin arbeidssituasjon og hvordan de trives i bedriften. 
Tilbakemeldinger innhentes gjennom spørsmål fra medarbeidersamtalen. Vår tjenesteleveranse i 
forhold til deltakere i APS/AFT tiltak, evalueres i sluttsamtalen der de kan uttale seg om sin 
opplevelse av vårt tilbud til dem i tiltaksperioden. Tilbakemelding til oss viser følgende resultater: 
 

 
 

Tiltakene 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

Varig tilrettelagt arbeid(VTA) er bedriftens største tiltak. Namas Vekst AS har som mål å være NAV 
sin foretrukne leverandør av tiltaket VTA i Indre Namdal. I VTA gjennomføres årlige 
medarbeidersamtaler, samt supplerende oppfølgingssamtaler, mellom arbeidstaker og 
arbeidsleder/veileder ved aktuell avdeling. I disse samtaler setter vi fokus på den enkeltes 
egenvurdering og tilbakemelding i forhold til bedriftens tjenester, sosiale miljø, fysiske forhold og 
lignende. Dette for å sikre arbeidstakers mulighet for å påvirke sin egen situasjon, avdelingen og 
VTA-tiltaket generelt. Gjennom observasjoner og samtaler tilrettelegges arbeidssituasjonen for den 
enkelte med siktemål på personlig vekst og utvikling. Vårt fokus er arbeidstrening og 
kvalifisering/kompetansebygging. Det skal hele tiden være fokus på den enkeltes muligheter rettet 
mot arbeid i det ordinære arbeidsmarked helt eller delvis.  
Vi har 30 plasser fordelt på våre 5 eierkommuner. Av disse disponerer Høylandet kommune 7 
tiltaksplasser, Grong kommune 7 tiltaksplasser, Overhalla kommune 8 tiltaksplasser, Namsskogan 
kommune 5 tiltaksplasser og Lierne kommune 3 tiltaksplasser.  Lierne kommune har i tillegg gjort 
avtale om 2 VTA plasser fullfinansiert av kommunen. Utnyttelse av VTA plasser fra 01.01.17. – 
31.12.17.er 30,1, prosent utnyttelse 100,3. Kjøp av fleksible kommunale plasser kommer i tillegg. I 
2017 har dette utgjort ca.4,5 plass. 
 
Resultat i forhold til formidling til ordinært arbeidsliv: 1 person har fast deltidsarbeid i 
vintersesongen i kommunal regi der han mottar lønn direkte fra denne kommunen. For øvrig har 
ingen arbeidstaker på VTA vært aktuell til formidling til ordinært arbeid. 
 
  

16

1

28

3

FORNØYD IKKE FORNØYD FORNØYD IKKE FORNØYD

APS VTA

Brukertilfredshet
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Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 

Deltakere i APS kan være i tiltaket i inntil 2 x 12 måneder. I tiltaksperioden er det lagt vekt på 
veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne. I praktisk utprøving får deltaker 
variert arbeidstrening, kvalifisering og kompetansebygging, samt trening/erfaring i å være i et 
arbeidsforhold. Med utgangspunkt i henvisning/bestilling fra NAV og tiltaksdeltaker, blir det 
foretatt en kartlegging av behov for tilrettelegging for den enkelte og planlegging av videre 
tiltaksforløp. VIP24 er et kartleggingsverktøy som benyttes i veiledningssamtaler for deltakere på 
APS. Dette gir en grundig utredning i forhold til interesser/interesseområder, kompetanse, 
personlig preferanse, helse, heim/fritid, energilekkasjer og friskfaktorer. I tillegg benyttes 
smertekartlegging eller energikartlegging der dette er hensiktsmessig. Gjennom observasjoner, 
samtaler, språktester og annen utredning/utprøving i forhold til deltaker, får vi kartlagt evt. 
ytterligere behov/indikasjoner for videre utredning av; kognitiv funksjon, utredning/behandling av 
psykiske plager og fysiske plager. 
 
Namas Vekst AS har i 2017 hatt 13 APS plasser. Innsøking fra Nav på disponible plasser har vært 
som følger: 
 

Utnyttelse av APS plasser fra 01.01.17. – 31.12.17. 

 

 
 

Med en rammeavtale på 13 plasser viser denne oversikten at vi ligger under maks plassutnyttelse i 
2017. Gjennomsnitt utnyttelse av plasser fra Nav dette året er på 9,6. Dette har medført et 
økonomisk tap i forhold til rammeavtalen. Vi har fortsatt ingen informasjon om rutiner for 
forhåndsregistrerte/godkjente arbeidssøkere på venteliste til APS tiltak. Dette tas opp videre. 
 
  

10,94
9,91 10,55

9,72 9,83 10,06 9,95

8,25 8 7,6
9,1

11

2017
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Formidlingstall APS 

 

  
 
I løpet av 2017 har vi hatt 19 innsøkinger på APS tiltak. Antall avsluttet i 2017 er 16. 
Gjennomsnittlig gjennomstrømming er på 6 mnd.  Formidlingstall er; 3 personer til arb., 2 person til 
utdanning/skole, 3 personer til andre aktive tiltak, 8 til ikke aktive løsninger (Av disse ble 4 personer 
vurdert ikke i stand til å stå i et arbeidsrettet tiltak på grunn av mangelfullt oppmøte). I 2017 har 
innsøking hovedsakelig vært på personer som står meget langt unna ordinært arbeidsliv. Noe som 
kommer godt frem i formidlingstallene.   
 
Arbeid/Utplassering i ekstern bedrift 

 

 
 
I 2017 har vi, som nevnt, hatt 19 innsøkinger i tiltaket APS. Tilsammen 45% har hatt kortere og 
lengre hospiteringsavtaler/full tilknytning til ordinært arbeidsliv.  
 
  

17 %

18 %

53 %

12 %

Formidling

Arbeid

Andre aktive tiltak

Ikke aktive tiltak

Utdanning

55 %
45 %

Andel i ekstern bedrift

Intern arb.arena

Ekstern bedrift
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Måloppnåelse APS/VTA 

Ved bruk av aktivitetsplan som styringsredskap, får vi god oversikt over hver enkelt 
arbeidstakers/deltakers utviklingsmål. I forhold til måloppnåelse/delvis måloppnåelse/ikke 
måloppnåelse, er det tatt utgangspunkt i de mål som er satt opp i den enkeltes aktivitetsplan som 
er utarbeidet i samarbeid med dem. Når det gjelder deltakere i APS tiltaket, har vi tatt 
utgangspunkt i bestilling fra Nav, samt aktivitetsplan, for vurdering av måloppnåelse/delvis 
måloppnåelse/ikke måloppnåelse (gjelder APS deltakere som har avsluttet tiltaket). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye tiltaket AFT: Arbeidsforberedende trening. 

Arbeidsforberedende trening (AFT) bygger på de to NAV – tiltakene arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet (APS) og kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA), som nå skal fases ut. 
Tanken bak AFT er at brukeren skal få større mulighet til å kombinere arbeidstrening og opplæring 
uten å måtte skifte fra et tiltak til et annet. Slik at flere med nedsatt arbeidsevne raskere kommer 
ut i ordinært arbeid. 
Igangsetting av AFT har vært et usikkerhetsmoment i hele 2017. Med utgangspunkt i 
Kravspesifikasjon fra Nav for AFT, ble endelig løsningsbeskrivelse utarbeidet og innsendt med frist 
31.08.17. før vurdering for å kunne bli godkjent tilbyder for dette tiltaket. Det har vært møter med 
Nav Fylke både før og etter godkjenning som tiltaksarrangør. Oppstartsdato for tiltaket ble etter 
hvert satt til 01.12.17. etter at avtalesignering ble gjort 21.11.17.   
 
Pr. 01.12.17. ble alle deltakere på APS overført til tiltaket AFT. Med èn måned igjen av 2017, ble 
ingen nye innsøkt i des-17. Namas Vekst AS tilfredsstiller de kompetansekrav, samt krav til 
lokaliteter som stilles i AFT tiltaket. Dette gjennom kursing av ordinært ansatte, tilgang på 
pedagogisk ressurs og lokaliteter for arbeidsutprøving, kursing/undervisning og veiledning m.h.t. 
AFT deltakere. 
 
Målkrav for formidling til ordinært arbeid/utdanning er i AFT satt til 50%. Dette krever en tettere 
dialog med Nav der man i utgangspunktet må bli enig om hvilke deltakere som er aktuell for dette 
tiltaket. Vi ser for oss at målgruppen for AFT står nærmere ordinært arbeidsliv enn tidligere 
deltakere i APS. Felles bekymring for både Nav og Namas Vekst, er hva som skjer med de som ikke 
tilfredsstiller kravene for AFT tiltaket. 
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ARR: Arbeidsrettet rehabilitering  

MN Vekst AS er hovedleverandør med Ytre Namdal Vekst AS, Namas AS Vekst, Namdal 
Rehabilitering IKS, FAST Rørvik og TRÆN Namsos som underleverandører.  
 

Faglig innhold:  
Formål: arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til 
mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. 
Målsettinger for personer med og uten arbeidsforhold.  
Aktuelle deltakere er personer som er sykmeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt 
slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.  
Varighet: inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse i ytterligere inntil 4 uker + 4 uker etter 
en nærmere vurdering ved særlige behov. Forlengelse skal grunngis skriftlig av leverandør 
med en redegjørelse av forventet resultat i forlengelsesperioden. En forlengelse skal 
godkjennes av NAV-kontoret. 

 
NAMAS Vekst AS har ikke hatt innsøking på ARR i 2017.  
 

Arbeidspraksis skole/v.g.s. 

Namas Vekst AS har hatt 2 elever fra videregående skole og 1 elev fra ungdomsskolen i 2017. 
 

Flyktningetjenesten 

Namas Vekst AS har hatt 4 person på språkpraksis/arbeidspraksis fra flyktningetjenesten, Lierne, 
Grong 
 

Smart-kurs 

Namas Vekst AS har utarbeidet et eget kursopplegg i SMART Basis for flyktninger. 
Vi har videreutviklet kurset i 2 moduler. 
 

1. Modul 
Kartlegging i skrive- og tallforståelse.  
Verktøy fra VOX i Migramatte blir brukt som verktøy for å se om deltaker har en grunnleggende 
forståelse av tall, regning og pengesystemet i Norge. 

 
2. Modul 
Her bruker vi det standardiserte kursheftet i SMART Basis, der deltaker får sette seg inn i sin 
egen personlige økonomi.  

 
NAMAS Vekst har gjennomført kurs i Røyrvik kommune våren 2017. 




























