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 «Jeg er ny i Norge, og alle som jobber på LIN ønsket 

meg velkommen. De hjalp meg å lære og snakke norsk 

språk. LIN har veldig flinke lærere. De organiserer 

seminarer og tur på forskjellig museum så vi har lært 

mye om samfunnet, arbeidsliv, helse og mange andre 

ting.» 

Nertila 

 

 «Jeg har vært veldig imponert over hvor flott hyttetur 

jeg har vært med. Masse aktiviteter, en snill, flink guide 

som har fått oss til å reise gjennom tiden for å bli kjent 

med Norgeshistorie.» 

Sihem 

 

 «Dere gir en så viktig støtte til de som trenger hjelp 

mest! Takk for at dere er!» 

 Edita 

 

 «LIN er en organisasjon som gir deg muligheten til å ha 

en mer intens sosialt liv. Du kan bli kjent med mange 

mennesker. Du kan få så mange gode venner, som 

skjedde med meg.» 

Angela 

 

«Elevene blir engasjert til å snakke sammen om 

vanskelige temaer.» 

Minoritetsrådgiver VGS 

 

 «LIN er et slikt sted for norskkurs der vi kan få 

kvalitetsopplæring gratis. Jeg har fått mange gode 

venner med forskjellige nasjonalitet. Jeg lærte å lese, 

skrive og også snakke på norsk. Vi hadde en del 

leseøvelser, skriveoppgaver og språkkafé for å snakke 

og lytte øvelser. Lærerne er nyttige, høflige og ydmyke. 

Jeg er sikker på at å lære mer norsk er en viktig faktor 

for å få jobb.» 

Kalpana 
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INNLEDNING 

2017 har vært et år i endringenes tegn for LIN. I løpet av året har vi fått fire nye ansatte, 

inkludert ny daglig leder. Vi har gjort en omfattende revisjon av vedtektene våre, og valgt et 

helt nytt styre. Endringene skal legge til rette for en stabil ledelse og drift, og videreutvikling 

innenfor organisasjonens kjerneområder, nemlig nettopp å styrke likestilling, inkludering og 

nettverk for innvandrere og deres etterkommere; vi håper å se fruktene av fornyelsene i året 

som kommer, både i prosjektporteføljen, metoder i veiledning og i vårt arbeide med frivillige og 

medlemmer.  

Tross store endringer i 2017 har aktivitetene på LIN fortsatt som før, med norskkurs som en 

sentral bærebjelke for arbeidet, og mentorprogam for høyt utdannede arbeidssøkere med 

innvandrerbakgrunn som en annen. Norskkursene har fått nytt innhold og ny tilskuddsgiver. 

Fra høsten 2017 har deltakerne blitt tilbudt et intensivt norskkurs fire dager i uka, på to 

forskjellige nivåer parallelt. Ukens femte dag har blitt viet til samfunnsfaglige, helserelaterte 

og familierelaterte emner. En mindre synlig del av arbeidet vårt, er innenfor familie- og 

likestilling. Vi har startet utviklingen av egne kurs og aktiviteter både innen barneoppdragelse 

«mellom to kulturer», likestilling og ungdoms evne til å stå opp for sine egne valg. Noen av 

kursene har vi gjennomført på LIN, men mye har vi gjort i samarbeid med skoler og andre 

instanser. Dessuten har vi gjennomført: datakurs og datasikkerhetsdag, helsefremmende og 

sosiale tiltak som yoga-kurs, fjelltur og åpne fester rundt høytidsdager, og sist men ikke minst 

har vi tilbudt variert personlig veiledning til innvandrere, og leksehjelp for skolebarn. 

I 2018 vil vi fortsette å utvikle våre tilbud, både når det gjelder kurspakker – som skal nå enda 

bredere ut; og til lavterskel frivillig aktivitet – som skal skape nettverk og glede for 

innvandrere som kommer til oss fra alle kanter av byen vår, og nærmiljøet vårt på Furuset.  

Vi vil benytte anledningen til å takke tilskuddsgivere og samarbeidspartnere for støtte og 

samarbeid i 2017. Ikke minst takker vi alle deltakere på våre aktiviteter for at vi har fått blitt 

kjent med alle dere! 

 

Mihriban Rai   Svein Haugan  

Styreleder   Daglig leder 
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DETTE ER LIN 

LIN er en ressursorganisasjon for personer 

med innvandrerbakgrunn i Norge, med 

hovedfokus på Osloregionen. Målet for LIN 

er å bidra til at hvert enkelt individ kan 

bruke sitt fulle potensial som selvstendig 

borger, med like rettigheter og muligheter – 

gjennom informasjon og veiledning, 

kursvirksomhet og aktiviteter, nettverk og 

påvirkning. LIN inkluderer frivillige i sitt 

arbeid, og jobber mot sosial ekskludering og 

fattigdom. 

LIN ble opprettet som et nettverk for 

innvandrerkvinner i bydel Alna i 2009. For 

to år siden besluttet vi, i likestillingens 

navn, å åpne opp for deltakelse også av menn 

på de fleste av våre aktiviteter, noe alle 

medlemmer og deltakere har vært positive 

til. Kun yoga og hytteturen har vært 

eksklusivt for kvinner i år. Våre tilbud 

brukes dog fortsatt hovedsakelig av kvinner.  

Vi har hatt kursdeltakere fra 48 land i 2017, 

med en hovedvekt av kvinner fra Asia. Våre 

frivillige og ansatte har bakgrunn fra ulike 

deler av verden og bringer med seg ulik 

fagbakgrunn og erfaringer inn i dialogen 

med deltakerne.  

Våre prosjekter har som mål å 

skape inkludering og felleskap 

på tvers av religion, bakgrunn 

og etnisitet. LIN vil forebygge 

eksklusjon, fremme god helse, 

og bedre livsvilkårene for 

innvandrere og deres barn.  

Hos oss skal alle føle seg 

velkomne! 
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HVA MENER VI MED LIKESTILLING? 

❖ Like rettigheter og muligheter for alle kjønn, i alle grupper av 

samfunnet 

❖ Like rettigheter og muligheter for innvandrere, 

minoritetsgrupper og majoritetsnordmenn 

❖ Lik rett til å ta frie og informerte valg for eget liv 

 

HVA ER INKLUDERING? 

❖ Innvandrere og deres etterkommere skal inviteres inn i det 

norske fellesskapet 

❖ De skal inviteres til samtalen, til å lytte og til å si sin mening 

❖ De skal inviteres til møteplasser og fellesarenaer 

❖ De skal inviteres til jobbintervjuer, til media og til høringer 

❖ Deres unike behov skal søkes forstått og tas med i beregningen 

når politikk formes 

 

NETTVERK – FOR HVEM OG MELLOM HVEM? 

❖ LIN jobber for å skape nettverk for innvandrere, mellom 

innvandrere og mellom innvandrere og nordmenn. Ulike 

individer har behov for ulike typer nettverk, og vi vil være en 

møteplass for alle, på tvers av etnisk og religiøs bakgrunn, og 

legge til rette for andres møter 

❖ LIN jobber også for å skape og vedlikeholde nettverk med og 

mellom organisasjoner som jobber med liknende tema, eller 

som organiserer ulike etniske grupper. 
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LIN MENER 

GOD INTEGRERING FORDRER MER 

ENN ARBEIDSLINJA! 

For å lykkes med integreringsarbeidet i 

samfunnet, må vi sammen skape mange 

arenaer for brobygging og nettverk som er 

åpne for innvandrere. 

I dag står arbeidslinja sterkt i det offentlige 

integreringsarbeidet. LIN er enige i at en 

rask og god vei inn til arbeidslivet er sentralt 

for å lykkes med integreringen. I tillegg til å 

gi verdighet og muligheter for det enkelte 

individ og dennes familie, skaper det også 

bærekraft for velferdssamfunnet og 

grunnlag for fortsatt tillit i befolkningen. De 

fleste som kommer til landet, og nær alle som 

kommer til LIN, ønsker å jobbe, å bidra til 

samfunnet, skape en meningsfull hverdag og 

økonomisk trygghet.  

Men det er ikke alle innvandrere som har 

forutsetninger til å lykkes i det vanlige 

arbeidsmarkedet. Disse må også ha et sted å 

gå, og muligheter til å bidra til et fellesskap, 

uansett bakgrunn. Dette har mange positive 

ringvirkninger: verdighet, nettverk, mer 

kunnskap om samfunnet, bedre helse og 

mindre behov for oppfølging av 

hjelpeapparat. Studier viser at lite nettverk 

er en sterk risikofaktor for at barn har behov 

for oppfølging fra for eksempel Barnevernet. 

Nettverksbygging betaler seg også i styrka 

evne til å følge opp og veilede den 

oppvoksende andregenerasjonen. 

EN STØRRE VERKTØYKASSE MÅ TIL 

FOR Å LYKKES MED ARBEIDSLINJA 

LIN mener at arbeidslinja må forsterkes med 

nye typer tiltak. For at høyt utdannede må gis 

anledning til så raskt som mulig å få arbeid 

som står i stil med utdanning og erfaring. For 

lavere utdannede ser vi ikke minst at økte 

formelle språkkrav, har gjort det ennå 

vanskeligere enn før å få jobb i barnehager, 

helsevesen og rengjøring, Derfor trengs både 

mer tilrettelagt undervisning for denne 

gruppen, og tilbud om tilrettelagt arbeid. For å 

lykkes med arbeidsintegreringen må følgende 

på plass: 

❖ Innvandrere med høyere utdanning hjelpes 

til å komme seg i relevant arbeid så raskt 

som mulig etter ankomst gjennom 

mentorordninger og praksisplasser 

❖ Dersom det er vanskelig eller tidkrevende 

å godkjenne utdanningen til en 

nyankommen, må det finnes tilbud om 

støttede relevante utdanningsløp 

(alternative studier) som gir tilgang til 

liknende typer jobber, eller andre jobber i 

samme bransje 

❖ Innvandrere med lavere utdanning må 

støttes med mentorprogrammer på lik linje 

med de som finnes for høyt utdannede i dag 

❖ Innvandrere med lav eller ingen utdanning 

må få tilbud om fagbrev 

❖ Innvandrere med små sjanser til å lykkes i 

det vanlige arbeidsmarkedet, må få tilbud 

om et varig tilrettelagt arbeidsliv. Dette 

kan være tilrettelagte jobber på en vanlig 

arbeidsplass, eller tilrettelagte 

virksomheter som innrettes slik at de har 

vekstpotensial. Dette vil ikke minst gagne 

innvandrerkvinner med lite eller ingen 

utdanning, men med ulike praktiske 

kunnskaper. 
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PÅVIRKNINGSARBEID 

Påvirkningsarbeid mot politikere, 

premissleverandører og opinion er en viktig 

del av LINs arbeid. Vi ønsker både å løfte 

fram våre deltakeres stemmer, og å målbære 

deres erfaringer og behov i ulike fora.  

På grunn av de store endringene vi har gått 

gjennom i 2017 har vi vært noe mindre 

synlige enn vi ønsker. Likevel har vi hatt 

anledning til å delta i høringer, 

kompetansegrupper og seminarer med 

erfaringsutveksling, opptre i media og skrive 

egne meningsinnlegg til media. 

Noen av de stedene LIN har gjort sine 

erfaringer og meninger hørt i 2017: 

❖ Gjennom Samarbeidsforum for 

Barnefattigdom: to møter med arbeids- 

og sosialminister Anniken Haugli, flere 

meningsytringer og høringer 

❖ Høring og innspill om frivillighet, 

Kulturdepartementet juni 2017 

❖ Bufdirs kompetansegruppe for 

innvandrerspørsmål 

❖ Erfaringsutveksling i workshop om 

negativ sosial kontroll og 

tvangsekteskap i regi av Agenda og LIM 

❖ Meningsinnlegg i Aftenposten om 

innvandrerkvinner og arbeid 

❖ Erfaringsutveksling om 

mentorprogrammer for høyt utdannede 

innvandrere i regi av IMDi 

❖ Innspill og panel på Kvinnekonferanse i 

regi Oxlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabia Musavi på Kvinnekonferanse 20/11-2017, 

Nobels Fredssenter (i regi Oxlo)
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ÅRSMØTET 2017 
Lørdag 21/10 2017 ble det gjennomført 

årsmøte. Alle registrerte medlemmer, 

deltakere, frivillige og samarbeidspartnere 

ble invitert til å være med på et 

informasjonsmøte, idemyldring, og det 

formelle årsmøtet.  

Grunnlegger og leder Bibi Thaiba Musavi 

måtte trekke seg fra alt arbeid allerede i juli 

på grunn av sviktende helse, og etter flere år 

som delvis sykmeldt. Det ble gjort en grundig 

gjennomgang av vedtekter og valgrutiner, og 

rekruttering til et nytt og bredt sammensatt 

styre, for å videreføre Bibis visjon. 

Det ble vedtatt et arbeidsprogram med fokus 

på konsolidering av det nye styret og 

administrasjonen, organisasjonsbygging, 

utbygging av nettverkstilbud til frivillige og 

innføring av betalt medlemskap fra årsmøtet 

2018, og dessuten å utvikle strategier for å 

bygge økonomisk sikkerhet og etablere en 

buffer for å kunne lønne ansatte og starte 

opp aktiviteter i periodene mellom 

avslutningen av en prosjektperiode, og svar 

på søknader om nye tilskudd blir gitt. 

 

 

 

 

Invitasjonsplakaten skapte synlighet 

Styret valgt 21/10-17: 

Mihriban Rai, styreleder 

Mari Østvoll, nestleder 

Rabia Musavi 

Idunn Fjære 

Bente Pettersbakken 

Amira Ibrahim.  

Raz Rahim, vara 

Åsa Bjørndal, vara 

 

Leder av valgkomité valgt 21/10-17: 

Mori Diakite 
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ADMINISTRASJON OG DRIFT 
LIN har vært gjennom betydelige endringer 

i 2017. Organisasjonen er vesentlig styrket 

gjennom fast heltidsansettelse av fire 

prosjektledere med høy formell kompetanse, 

relevant erfaring og sterk motivasjon for 

arbeidsområdet.   

Det har blitt gjennomført en gjennomgang av 

LINs administrative rutiner, 

regnskapsførsel, rapportering og oppfølging 

av prosjektene for å forbedre disse og sørge 

for korrekt og rettidig rapportering på 

prosjektnivå løpende gjennom året, ikke 

minst takket være regnskapsgjennomgang 

ved Deloitte Revisjon på oppdrag fra IMDi og 

Arbeids og Velferdsdirektoratet. 

LIN har egne lokaler på Furuset, lett 

tilgjengelig med kollektivtransport. 

Lokalene inneholder blant annet to 

undervisningsrom og en storsal, som har 

vært i bruk hver dag. 

 

 

 

Kursdeltakerne dekket opp til overraskelsesfest 

da to av «lærerne» hadde bursdag 

I løpet av året hadde LIN 11 ansatte med 

ulike stillingsprosenter og tjenestetid, som  

utgjør 6 årsverk. Tre praktikanter har vært 

i arbeid deler av året, og 33 frivillige har 

bidratt med stort og smått. Per 1/1-2018 

hadde LIN 2 administrativt ansatte, 4 

prosjektkoordinatorer og 1 praktikant som 

fortsatte i sine fulltidsstillinger, samt 1 

rengjøringshjelp i deltidsansettelse. 

 

 

 

Sommerlunsjen samlet noen av de ansatte og 

praktikanter som har vært hos LIN i 2017 
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FRIVILLIGHET PÅ LIN 
Vi mener frivillighet er viktig for å skape 

tilhørighet, mening, tillit og fellesskap i 

samfunnet. Fellesarenaer også er sentrale i 

integreringen av nye borgere.  

Den største gruppa frivillige på LIN i 2017, 

som tidligere år, har vært veilederne 

(mentorene) på mentorprosjektet. Høsten 

2017 rekrutterte vi også frivillige til å delta 

på våre språkkaféer, og innledet samarbeid 

med Furuset Seniorsenter om ukentlige 

møter mellom deres og våre 

norskkursdeltakere. 

I 2017 startet vi også arbeidet med å legge til 

rette for enda mer frivillig nettverksaktivitet 

på LIN, gjennom å tilby ulik gruppeaktivitet 

tilpasset ønsker og behov hos våre deltakere, 

så vel som de som kontakter oss fordi de 

ønsker å gjøre en innsats. Enkelte tar 

kontakt på eget initiativ for å bli med og 

gjøre en forskjell. I tillegg har vi gjennom 

nettstedet frivillig.no rekruttert folk til å 

assistere på ulike typer prosjekter eller for å 

løse ulike oppgaver. Vi arrangerte to åpne 

møter for å engasjere frivillige til å påvirke 

retningen vårt frivillige arbeid skal ta. Det 

ene var formøtet til årsmøtet i oktober, og til 

det andre møtet inviterte vi alle som hadde 

tatt kontakt med oss med ønske om å bidra 

med frivillig innsats i løpet av en periode av 

året. Vi håper dette fokuset vil bære mange 

nye frukter i årene som kommer! 

Vi inviterer Frivillighet Norge til flere av 

våre prosjekter for å informere om 

mulighetene i og forventningene til 

frivillighet i Norge. Vi inviterer frivillige 

LIN på Furusetfestivalen 2017 

organisasjoner for å gjøre deltakerne kjent 

med dem, og oppfordrer deltakere til å være 

med på aktiviteter og festivaler i regi av 

frivillige aktører. Vi har lagt vekt på å delta 

så mye vi har hatt kapasitet til på arenaer 

for frivillighet i nærområdet.  
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MARKEDSFØRING 
LINs nettside har informasjon om våre 

løpende kurs og aktivitet. På Facebooksiden 

vår legger vi jevnlig ut informasjon om 

seminarer, nyhetssaker, kampanjer og 

hendelser på LIN. 

I slutten av 2017 opprettet vi også 

Instagramkonto, for å nå ut til flere. Under 

adventskampanjen #mindrøm, stilte våre 

kursdeltakere og ansatte med bilde og noen 

ord om egne framtidsdrømmer. Slik viste vi 

fram mangfoldet og ressursene blant nye 

landsmenn og LINs deltakere. Etter denne 

kampanjen, endte vi med over 4400 følgere 

på Facebook i årsskiftet, og rundt 60 følgere 

på Instagram. 

Fra oktober 2017 har en praktikant bidratt 

til å videreutvikle brosjyrer og plakater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakater skaper synlighet 

i sosiale medier og i nærmiljøet 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/linorg/photos/a.249505201753559.52577.169224529781627/1559088437461889/?type=3
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AKTIVITETER I 2017 
På LIN arrangerer vi ulike typer aktiviteter. 

Så godt som alle våre tiltak er gratis for 

deltakerne, og er viktige for integrering og 

fattigdomsbekjemping. Norskkunnskap er 

en forutsetning for å være en aktiv deltaker 

på alle arenaer i samfunnet, og 

samfunnskunnskap gjør terskelen lavere 

for å følge med og for å delta med egen 

stemme. Mentorprogrammet og 

arbeidsveiledning skaper muligheter for 

innvandrere til å lykkes på 

arbeidsmarkedet. Helserettet informasjon, 

yoga og friluftsliv kan fremme både evnen 

til å søke helsehjelp og forebygge sykdom. Vi 

har også i år hatt dialogmøter med 

Barnevernet, utviklet foredrag om 

barneoppdragelse «mellom to kulturer» 

og gjennomført ulike tiltak for å forebygge 

såkalt negativ sosial kontroll, ikke minst 

gjennom interaktive workshops på 

videregående skoler med formål å styrke 

ungdoms kunnskap og evne til å søke hjelp i 

pressede situasjoner.  

Vi har deltakere fra alle verdensdeler, men 

en overvekt har asiatisk bakgrunn. De fleste 

norsk- og samfunnsfagsdeltakerne er 

relativt nyankomne til Norge, men en del 

har bodd i Norge i flere tiår. Noen av de med 

lengre botid har vært hjemme med barn, og 

ikke fått anledning til å lære norsk eller få 

nettverk utenfor egen familie. Det er viktig 

for oss å fange opp også disse.  

 

LIN skal fremme 

innvandreres muligheter til 

inkludering og deltakelse i 

det norske samfunnet - i 

arbeidslivet så vel som 

privat. 
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KURS 

NORSK: SPRÅK OG MESTRING, KOMPETANSE PLUSS OG SPRÅKKAFÉ 

 

Varierte læringsstrategier gir raskere resultater: Bygg og beskriv – beskriv og bygg! 

Norsk er en forutsetning for deltakelse på så å si alle arenaer i samfunnet. Derfor tilbyr LIN 

gratis norskkurs med økonomisk støtte fra ulike aktører. Vi har lange ventelister. Før 

oppstart har vi personlige intervjuer, for å kartlegge nivå og motivasjon.  

På vårsemesteret 2017 videreførte vi vårt konsept Språk og mestring, og tilbød kurs to dager i 

uka for tre grupper à ca 20 deltakere, på tre forskjellige språknivå – fra nybegynner til nivå 3.  

 

LIN fikk ikke tilskudd til Språk og mestring i 

2017. Fra høsten 2017 fikk vi isteden støtte fra 

Kompetanse Norge til konseptet Kompetanse 

Pluss. Dette er et norskkurs med stort fokus 

på studieteknikk, motivasjon og strategisk 

opplæring i bruk av grammatikk. Det ble 

undervist to klasser, fire dager i uka hver. 

Målet var å hjelpe deltakere til selv å 

kvalifisere seg for språkprøvene A2 og B1/B2. 

Vi rekrutterte først og fremst deltakere med 

lavere utdanning til kursene, men det har vært  

Samtalene glir lett på seniorsenterets hyggetreff 
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et krav at de har hatt grunnleggende norsk og datakunnskap. Hver deltaker har blitt tilbudt 

150 timers kurs, og høsten 2017 rakk vi å gjennomføre halvannen kursrekke, med til sammen 

72 deltakere. Den andre kursrekka fortsatte ut januar 2018. 

Et sterkt fokus på studieteknikk og grammatikk står ikke i motsetning til å ha variert og 

engasjerende innhold. Norskundervisningen foregår 14 timer i uka, og tar i bruk ulike 

læringsteknikker, teksttyper og aktiviteter. I tillegg har vi hatt åpne språkkafeer to timer i 

uka. Fra november innledet vi et samarbeid med Furuset seniorsenter om ukentlige besøk på 

deres hyggetreff. Der har våre deltakere blitt kjent med nye mennesker og hatt gode samtaler 

blant annet om gamledager og nærmiljøet vårt. 

Hver gruppe har vært på to heldagsutflukter, og en halvdagsutflukt. Det har vært langturer til 

Norsk folkemuseum og Nobels fredssenter, og en kortere tur til Furuset bibliotek og 

aktivitetshus (Fubiak). På Fubiak fikk deltagerne introduksjon til lokal frivillige aktivitet, i 

tillegg til generell informasjon om ulike bibliotektjenester de kan benytte seg av. 

Evalueringene viser at deltagerne var svært fornøyde med kurset. Mange uttrykte at de ønsket 

seg et tilbud videre. I 2018 søker derfor vi midler til ulike tiltak som kan gi disse deltakerne et 

tilbud enten for videre læring eller lavterskel treff som kan ta vare på og utvide nye nettverk. 

 

Ved kursets slutt har vi en høytidelig fest med utdeling av diplom. 
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SAMFUNNS- OG HELSESEMINARER 

Vi ønsker å støtte den enkelte innvandrers 

mulighet for bred samfunnsdeltakelse. Derfor 

har vi holdt ukentlige halvdagsseminarer 

gjennom hele året, om alt fra norsk historie, 

rettigheter og plikter i demokratiet, norsk 

politikk og Stortingsvalg, til utdanningsvalg 

og utdanningssystemet i Norge, familieliv, 

kvinnekamp og likestilling, norsk kultur og 

individualisme og helse med mer. Seminarene 

er åpne for alle.  

Gjennom årene har vi etter hvert god 

kunnskap om hvilke tema som er mest 

relevante for målgruppen, og hvilke som 

skaper debatt og interesse. Samarbeid, både 

med andre organisasjoner og innad i LIN, er en 

viktig faktor for at seminarene er populære og 

holder et faglig høyt nivå. 

I høst har norskkursene gått over fire dager i 

uken, og samfunnsfagseminarene ble lagt til 

den femte. Det at vi har hatt en fast kjerne 

blant deltakerne, har bidratt til å skape gode 

og åpne diskusjoner. Seminaret bidrar både til 

trening i anvendt norsk, og ny kunnskap. 

Hver uke innledes seminarene med at tema for 

dagen og relevant vokabular gjennomgås. Vi 

forsøker å alltid skape et opplegg med stor grad 

av diskusjon og dialog. Vi bruker visuelle 

virkemidler, tekst og gruppearbeid utstrakt. 

Forut for seminarene har vi en grundig dialog 

med eksterne foredragsholdere, slik at både de 

og deltakerne kan bli best mulig forberedt.  

Vi har invitert andre frivillige organisasjoner 

hyppig til samfunnsfagsmøtene på LIN, både 
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for å vise hvilke tilbud som finnes der ute og for at spesialister kan få presentere ulike tema. Vi 

har for eksempel hatt besøk av Den Norske Turistforening (DNT) for å sette fokus på friluftsliv 

og mulighetene Oslomarka gir, Skeiv Verden for å skape større forståelse for et for mange 

ukjent og tabuisert fenomen, Frivillighet Norge for å fortelle om frivillighetens og dugnadens 

plass i norsk kultur, og vise hvilke muligheter engasjement i frivilligheten kan gi. I tillegg har 

vi invitert lokale organisasjoner som Mennesker i Fokus og Interkulturell Kvinnegruppe 

(IKKG) til LIN.  

Besøket av Skeiv verden på LIN vakte interesse 

Tiltaket er støttet av IMDi og ble igangsatt i 2011. Vi har også mottatt midler fra Oslo 

kommune ved EMI, for å gi innvandrere informasjon om det norske rettssystemet og senke 

terskelen for å oppsøke hjelp ved behov. Foredrag om norsk rettsvesen har blitt gitt som en del 

av samfunnsfags-seminarene, og vil fra neste år bli integrert i samme prosjekt.  

En gang i måneden kommer Hilde Berge ved Lærings og Mestringssenteret (LMS) Barn og 

Unge, Oslo Universitetssykehus til samfunnsfagsseminarene. Hun har med en ekstern 

foredragsholder som snakker om temaer som er spesielt relevante for innvandrerhelse. Blant 

årets foredragsholdere finner vi blant annet Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Astma- og 

Allergiforbundet, Abloom, LMS- Barn og unge og Nevrologisk klinikk ved Ullevål sykehus. 

Gjennom helseseminarene gir vi deltakerne innføring i hvordan det norske helsevesenet 

fungerer og hva som ligger i begrepet «god helse», presentere nye temaer innen fysisk og 

psykisk helse, og lære bort hvordan en selv kan forebygge sosiale og helsemessige problemer.  
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OPPVEKST, FAMILIE OG LIKESTILLING 

God informasjon om nordmenns og den norske statens organisering rundt familieliv og 

barneomsorg, kan gi familier med innvandrerbakgrunn større forståelse for det norske 

samfunnet og mer trygghet i møte med institusjoner som barnehage, skole, barnevern og 

familievern. Kunnskap om bakgrunnen for norsk lovgivning og norske institusjoner, minsker 

erfaringsmessig mistro og misforståelser. I skjæringspunktet mellom forskjellige 

samfunnstyper, er det også et mål at innvandrere skal kunne vurdere hvordan deres 

organisering av familien kan ruste deres barn best mulig for framtiden i Norge. 

I mange land er familiens anliggende en privatsak, og mange innvandrere har vanskelig for å 

forstå rollen til offentlige instanser i Norge. Ikke minst eksister det en utbredt mistro til 

Barnevernet, og vi opplever at våre dialogmøter med Barnevernet, sammen med foredrag om 

barneoppdragelse og grensesetting, er svært populære. 

LIN har gjennom de siste årene utviklet forskjellige tiltak, filmer og kurs om barnevernet, 

oppvekstforhold, barns utvikling samt likestilling og familiespørsmål for innvandrere i Norge. 

Vi søker dialog og kunnskapsutveksling, og har i 2017 hatt en fleksibel tilnærming til 

sammensetning av innhold, for å kunne skreddersy tilbud til ulike mottakere. Prosjektene har 

vært støttet av Bufdir (Barnevernsdialog, Vold og overgrep mot barn, Likestilling også for 

innvandrerkvinner) og IMDi (Frihet til å velge – forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll 

og tvangsekteskap). 

Våre informasjonsmøter har tatt for seg: 

❖ Barnekonvensjonen og barns rettigheter i det norske lovverket 

❖ Hvorfor vi har et barnevern og hvordan barnevernet jobber 

❖ De juridiske aspektene ved vold i hjemmet og hjelpeapparatet for de som rammes 

❖ Langsiktige konsekvenser for barn som opplever fysisk eller psykisk vold 

❖ Alternative metoder for disiplinering 

❖ Langsiktige konsekvenser for barn som opplever konflikt og vold mellom foreldre eller andre i 

hjemmet 

❖ Det norske lovverket og støtteapparatet rundt tvangsekteskap, og hvordan man kan takle ulike 

forventninger til valg av livspartner og livsstil 

❖ Hvordan norske skoler og barnehager fungerer, og hva som forventes av foreldre i samarbeidet med 

disse 

❖ Arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter i Norge, og historien om norsk kvinnekamp, og 

sammenhenger mellom arbeidsliv, barnehager, barselordninger og likestilling 
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Markedsføring av arrangement med Barnevernet samt egne foredrag i NurulQurans lokaler  

  

familien. 
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I løpet av høsten 2017 utviklet vi egne 

foredrag om barneoppdragelse, basert på de 

anerkjente metodene ICDP og Circle of 

Security. Styremedlem og psykiater Åsa 

Bjørndal bidro med eget tilpasset kurs om 

barnehjernens sårbarhet, og prosjektleder, 

som er utdannet sosialantropolog, utviklet et 

foredrag om familie- og slektskaps-

organisering i ulike kulturer, med formål å 

stille spørsmål ved vante forestillinger. Med 

støtte fra IMDi utviklet vi en brosjyre om 

tvangsekteskap rettet mot skoleungdom, og 

delte ut under oppfølging til forumteater-

workshops (se informasjons-boks). 

 

Vi har gjennomført aktiviteter på disse 

områdene på LINs lokaler, innenfor 

norskkurset, språkcaféene og som en del av 

de åpne fredagsseminarene. Vi har delvis 

invitert eksperter og fagpersoner på for-

skjellige tema, og delvis gjennomført 

samlinger selv. Vi benytter film, forum-

teater, foredrag, case-diskusjoner og dialog. 

Vi ønsker å lære av deltakerne, og søker å få 

mennesker i tale om temaer de opplever som 

utfordrende. I tillegg har vi gjennomført 

eksterne kurs og aktiviteter, til sammen: 

❖ 5 dialogmøter om og med Barnevernet, med 

oppfølgingskurs om «Barneoppdragelse 

mellom to kulturer» og god grensesetting  

❖ Ett skole-hjem møte, med eget foredrag og 

mini-diskusjon rundt ungdom og seksualitet, 

arrangert for Grünerløkkamødrene 

(Introduksjonsprogrammet, NAV 

Grünerløkka) 

❖ 7 forumteaterseanser og fire 

oppfølgingstimer med skoleklasser i 

videregåendesegmentet 

FORUMTEATER MOT NEGATIV SOSIAL 

KONTROLL OG TVANGSEKTESKAP  

Høsten 2017 har vi gjennomført workshops 

med forumteaterteknikker på videregående 

skoler, og fått overveldende positiv respons. 

Forumteater har effektive verktøy for høy grad 

av deltakerinnflytelse gjennom testede og 

anerkjente metoder.  

Vårt formål har vært å styrke de unges evne til 

å stå imot press, og søke hjelp i egne nettverk 

og i hjelpeapparatet. I forumteater kan vi ta 

tak i kjente og hverdagslige situasjoner som de 

unge selv fore-slår, for å åpne opp for debatt og 

flytte grenser for hva det er mulig å snakke 

om. Ved å løfte fram de unges stemmer, og lede 

deres utforskning av temaene utfra egne 

ståsted, kommer både problemformuleringer og 

løsningsforslag fra gruppene selv. Slik styrkes 

deltakernes egen bevissthet og handlekraft. 

Ikke alle negative erfaringer er knyttet til 

ekstrem sosial kontroll: Ved at de unge også 

har fått ta opp andre typer erfaringer med 

maktesløshet, åpner vi for en diskusjon som 

gjelder alle, og gir et språk for å snakke om 

press og om umulige og mulige 

handlingsalternativer, og skaper slik 

beredskap for alle til å handle – på egne eller 

andres vegne. 

Vi har fulgt opp workshops med 

informasjonsarbeid og kurs rundt 

tvangsekteskap, og andre temaer deltakerne 

selv tok opp, slik som Barnevernet, og 

kulturforskjeller. Vi benyttet oss også av LINs 

film Entangled (2016) i oppfølgingsarbeidet.  

«Hadde veldig sansen for forumteater, og elevene var 

også veldig fornøyde. Tror de fikk mye ut av det. Synes 

dere var veldig lydhøre overfor gruppa og skjønte 

behovene deres godt. Det var lurt å ha møte både i 

forkant og etterpå.  Kjempeinteressant presentasjon 

om typer samfunn!»  - Email fra en lærer 

«Elevene blir engasjert til å snakke sammen om 

vanskelige temaer» «Øvelsene kan nå mer fram til 

elevene enn verbal informasjon» «Helt fantastisk, 

veldig interessant» – Muntlig tilbakemelding fra en 

minoritetsrådgiver 
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DATAKURS 

Vi lever i et digitalisert samfunn og digital kompetanse har blitt et kriterium for aktiv 

samfunnsdeltakelse. Denne utviklingen gjør at enkelte grupper i samfunnet står i fare for å 

bli ekskludert.  

I samarbeid med Microsoft fikk LIN i 2017 midler til å kjøpe inn 21 enkle bærbare 

PC’er, holde kodekurs for ungdom i Groruddalen, og gi innføring i bruk av dataverktøy 

for innvandrere med liten eller ingen forkunnskap. 

KODEKURS FOR SKOLEUNGDOM I BYDEL ALNA  

Koding er et nyttig verktøy for elever i møte 

med framtidens arbeidsmarked. Koding har 

blitt omfavnet av mange skoler der de har 

økonomi og utstyr til å tilby slike kurs. Bydel 

Grorud og Alna ligger i et område av Oslo med 

høyt andel innvandrere. Vi gjennomførte to 

arrangementer mot ungdom. Ett i samarbeid 

med Furuset bibliotek og aktivitetshus og 

Lindeberg skole, og ett i samarbeid med Tveita 

skole. 

Safer Internet Day – kodekurs og 

informasjonsseminar for 50 elever fra 

Lindeberg skole 

Safer Internet Day var et stort arrangement 

som ble avholdt på Furuset bibliotek og 

aktivitetshus i februar. På arrangementet 

inviterte vi Varaordfører i Oslo Khamshajiny 

Gunaratnam og Akersavis Groruddalen.  

Make What’s Next – kodekurs for 30 elever fra 

Tveita skole 

I april ble det gjennomført en kodeettermiddag 

på Tveita skole. Arrangementet ble en stor 

suksess, og det ble uttrykt ønske om flere slike 

kodedager på Tveita skole.       Faksimile fra Groruddalens Avis 8/2-2017 
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DIGITAL KOMPETANSE FOR MINORITETSKVINNER 

Digital kommunikasjon foregår på arenaer som skoler, barnehager, arbeid, bank og 

offentlige tjenester. For de som ikke mestrer verktøyet, blir disse arenaene svært 

vanskelig tilgjengelig. Det blir for eksempel vanskelig å følge opp barnas skolegang når 

både arbeid og kommunikasjon med elever og foreldre foregår på digitale plattformer. 

LIN startet med gratis datakurs for minoritetskvinner allerede i 2009, etter forespørsel 

fra minoritetskvinner selv. Våren 2017 hadde vi 17 deltakere påmeldt til kurset. 

Undervisningen tilpasses i høy grad deltakerens ulike nivå og læringskurve 

BRUK AV INTERNETT I NORSKOPPLÆRINGEN 

Etter at LIN fikk kjøpt inn datamaskiner opplevde vi at disse ble tatt i bruk veldig ofte 

i undervisningen. Fra våre evalueringsskjemaer merket vi at mange krysset av at de 

lærte norsk best ved å bruke nettsider til språkopplæring. Dermed innførte vi fra 

høsten 2017 aktiv bruk av ulike nettsider til som en del av vår opplæringsmetode. 

 

 

 

Data er et viktig verktøy for deltakelse i samfunnet 
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RÅD- OG VEILEDNINGSTJENESTER 

LINS MENTORPROGRAM «VEIEN INN TIL ARBEIDSLIVET» 

Mange innvandrere er i arbeid der de ikke får brukt sin kompetanse og utdanning, noe som 

kan ha negative konsekvenser for integreringen – i tillegg til at verken samfunnet eller 

innvandreren får utnyttet sine ressurser. Målsettingen med mentorprogrammet til LIN er å 

hjelpe høyt utdannede innvandrere på veien mot en relevant jobb.  

Med høyt utdannet mener vi minst fullført bachelorgrad. Prosjektet retter seg mot personer 

som har fått eller er på vei til å få NOKUT-godkjenning. 16 av deltakerne var elever ved 

Rosenhof voksenopplæring og 4 ble rekruttert gjennom LINs eget nettverk. Deltakeren 

(adepten) ble koblet sammen med en frivillig mentor med samme utdannings- eller 

yrkesbakgrunn, som forpliktet seg til jevnlige treff i løpet av prosjektperioden. Det ble stilt 

strenge krav for kvalifikasjoner og motivasjon til både mentorer og adepter. 

Flere har fått relevant praksisplass/vikariat og språkpraksis i løpet av perioden. Noen har også 

etter råd fra mentoren bestemt seg for å ta tilleggsutdanning, for å styrke sine muligheter til å 

få jobben de drømmer om. Alle oppgir å ha hatt stor nytte av mentoren, særlig på områder som 

skriving av CV og jobbsøknad, informasjon om sin bransje og arbeidslivet i Norge. Mange tette 

bånd og nye vennskap har blitt dannet. 

Vi har hatt god erfaring med å lage skriftlige veiledere, og ha kurs for både mentorer og 

adepter. I tillegg til større åpnings- og avslutningsarrangementer, har vi arrangert tre 

nettverkstreff, arbeidsrelevante kurs og erfaringsutveksling for deltakerne. Vi har invitert 

blant annet Frivillighet Norge, Flerkulturelt etablerersenter, HiOA og Kjell Ribert. 

Mange varige bånd dannes gjennom mentorprogrammet! 
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PERSONLIG VEILEDNING 

Vi tilbyr også individuell veiledning til 

innvandrere. Informasjon og rådgivnings-

arbeid er en sentral oppgave på LIN. Vi har 

stor pågang både på telefon og personlig 

oppmøte.  

Mange av disse er norskkursdeltakere hos 

oss. Noen følger vi nærmere opp og hjelper 

med CV- og søknadsskriving, NAV- relatert 

veiledning, rettigheter, utfylling av 

forsikringspapirer, hjelp til å få godkjent 

utdanning, og veiledning i hjelpeapparatet 

for familier med mer. LINs ansatte kan 

hjelpe til med det meste, eller henviser 

videre ved behov. 

Vi har hatt egen markedsføring av 

veiledningstilbudet fra advokatfirmaet 

InSolidum, som har tilbudt månedlig 

personlig bistand i LINs lokaler, et tilbud 

støttet av Oslo Kommune ved EMI. 

LEKSEHJELP 

Gjennom hele 2017 fikk elever fra 3.-7. trinn 

tilbud om leksehjelp én kveld i uka på 

Furuset bibliotek og aktivitetshus, i fagene 

norsk, engelsk og matematikk, samt 

resterende fag ved behov. 

Vi har hatt ansatt to faste leksehjelpere og 

to ringevikarer. Tre av disse var under 

utdannelse innen pedagogikk, spesial-

pedagogikk og adjunktutdanning. En hadde 

tidligere erfaring som leksehjelper og 

studerte siste året på videregående. Alle de 

ansatte hadde flerspråklig bakgrunn i blant 

annet arabisk, persisk og urdu, og brukte 

morsmål som ekstra assistanse om det var 

behov for det. Vi har ikke hatt egne midler 

til dette tiltaket. 
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TURER, YOGA OG SOSIALE AKTIVITETER 

HYTTETURER TIL BRENNABU I VALDRES 

Hvert år arrangerer LIN hyttetur for innvandrerkvinner og deres barn på Brennabu leirskole i 

Valdres. Hytteturene er en flott møteplass for hygge, mestring og læring! 

I år samarbeidet vi med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), og fikk økonomisk støtte fra Oslo 

Kommune, Velferdsetaten. LIN sto for invitasjon og påmelding, og deltakerne ble stort sett 

rekruttert gjennom LINs nettverk. I tillegg til tre ansatte fra LIN og en fra OOF, var Helge 

Winsvold leid inn som guide på bussturen til og fra Brennabu og under oppholdet der, med 

spesialtilpassede historier om oppvekst og ekteskap i gamle dager, norsk historie og styreform 

foruten spøkelseshistorier, geografi osv. LIN sto for matinnkjøp og meny. Alle som var med, 

delte på å lage mat og rydde, etter eget turnusskjema.  

GLIMT FRA ÅRETS HØSTTUR 

Vi reiste i samlet flokk fra Furuset med buss en fredag ettermiddag i september. Vi rakk et 

bedre måltid, samt brettspill, lek og innekos før leggetid fredag. Etter frokost lørdag morgen 

var det tid for svevebane, under oppsyn av autorisert instruktør. Alle unntatt de aller minste 
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barna ble med og gikk de nesten to kilometerne til der vi skulle prøve svevebanen. Til tross for 

litt regnvær hadde vi det veldig moro, og barna fikk prøve både to og tre ganger. 

Da alle var mettet på svevebanen, dro vi tilbake til hytta og spiste lunsj, før det bar i vei til 

neste aktivitet: kanopadling. Da regnet det enda mer, men det stoppet oss ikke.  

Stolte førstegangspadlere 

Litt slitne fra mange aktiviteter og frisk luft dro vi tilbake til hytta og spiste en god middag. På 

kvelden varmet vi oss rundt bålet til Helges «spøkelseshistorier» fra gamle dager i Eldstogo, en 

gammel trehytte med grue i midten. 

Søndag formiddag var det klart for siste aktivitet for helgen: tur til klatresteinen. Vi gikk i 

underkant av tre kilometer for å komme oss dit. Barna var ikke redde for en utfordring, og 

nesten alle som hadde blitt med på turen opp ønsket å prøve å klatre opp med sikringsutstyr. 

Alle deltakerne var svært fornøyd med turen. Flere hadde aldri vært i den norske fjellheimen 

eller på hyttetur før, og for de aller fleste var aktivitetene de fikk prøve helt nye. 

På slutten av lørdagens padletur tittet solen frem og det åpenbarte seg en nydelig regnbue.  
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«Yoga i naturen» en kald høstdag  

YOGA OG TURER I MARKA 

Vi ønsker å motivere innvandrerkvinner og -menn til å være mer aktive, og komme seg ut. 

Siden 2015 har yogakurset vært et åpent tilbud for alle kvinner i alle aldre, to dager i uken 

hele året, utenom skoleferier. Vi inviterer DNT til samfunnsfagseminarene, og samarbeider 

blant annet med OOF om utflukter. 

Kurset er ledet av instruktør Usha Rathore, som har sin yogautdannelse fra India. Yogakurset 

ble støttet av Oslo Kommune, Velferdsetaten, og samarbeider med Alna Friskliv og Mestring. 

Det er åpent både for LINs deltakere og andre, og fyller som regel storsalen til randen hver 

gang. 

Det ble også gjennomført en utflukt med «Yoga i naturen» i samarbeid med Oslo og omland 

friluftsråd (OOF) i Østmarka en sen høstdag, og det var en sporty gjeng som stilte opp i tynne 

klær men med godt humør!  

 

FLERKULTURELL EID- OG JULEFEIRINGER 

Over halvparten av innbyggerne av Bydel Alna har innvandrerbakgrunn, og det er en 

overvekt fra personer med asiatisk og afrikansk bakgrunn. LIN ønsker å skape en møteplass 

for alle gjennom arrangering av åpne fester på Eid og før jul. 

Vi har hatt fullt hus, med dans, kulturelle aktiviteter som passet til høytidene, felles mat, quiz 

og foredrag fra norskkursdeltakerne om Eid og jul i ulike land og verdensdeler. 
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God stemning med dans 

Vi ønsker å bidra til at alle kan komme og sosialisere med andre innbyggere fra bydelen, ved å 

legge til rette for åpne og inkluderende møteplasser på tvers av etnisitet eller religiøs 

tilhørighet og motvirke sosial ekskludering, samt bidra til kulturopplevelser og moro. Tiltakene 

skaper glede, engasjement og bekjentskap. 

 

 

Ansiktsmaling og hennamaling på Eidfest 
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TALL FOR 2017 

DELTAKERE I LINS AKTIVITETER OG PROSJEKTER 

Type Prosjekt Antall 

personer* 

Norskkurs (med veiledning 

og samfunnskunnskap) 

Språk og mestring 60 

KompetansePluss nivå A2+B1 72 

Samfunnsseminarer Ny i Norge 150 

Oppvekst, familie og 

likestilling 

Likestilling også for innvandrerkvinner 100 

Dialogarbeid med Barnevernet+kurs om 

barneoppdragelse 

230 

Vold og overgrep mot de små-informasjon 100 

Frihet til å velge (tiltak mot ekstrem sosial 

kontroll, unge) 

170 

Frihet til å velge (tiltak mot ekstrem sosial 

kontroll, voksne) 

90 

Helsetiltak og turer Helseseminarer 120 

Yoga 50 

Hyttetur 50 

Skogvandring og andre friluftsaktiviteter 40 

Arbeidsrettet prosjekt Mentorprosjektet – adepter 20 

Data Kodedager for barn og ungdom 17 

 Datakurs for innvandrerkvinner 80 

Personlig veiliedning Juridisk, arbeidsrettet, barneoppdragelse 100 

Fester Eid-feiring 50 

Julefeiring 40 

Antall frivillige Styre, prosjektdeltakelse, assistanse, språkcafe 

(på LIN, utenom cafésamling på seniorsenteret) 

17 

 Mentorprosjektet – frivillige mentorer 16 
*: Noen deltakere går igjen på både norskkurs, og andre seminarer holdt på LIN. Vi anslår at rundt 

700 unike individer har deltatt i våre ulike tiltak. 
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SAMARBEID 

LIN samarbeider med mange offentlige instanser og frivillige organisasjoner for 

erfaringsutveksling, kunnskapsformidling, informasjon og nettverk.  

SAMARBEIDSPARTNERE I KORTERE ELLER LENGRE PERIODER I 2017: 

❖ Advokatfirmaet In Solidum: Gratis juridisk rådgivning 

❖ Alna Friskliv og Mestring: Rekruttering 

❖ Barne- og familiedirektoratet: deltakelse i Kompetansegruppen for minoriteter og migrasjon 

❖ Barnevernet Bydel Alna og Bydel Sagene: Felles informasjonsmøter 

❖ Frivillighet Norge: medlem, kursgiver 

❖ Furuset Bibliotek og Aktivitetshus: Lokaler, arrangementer og rekruttering 

❖ Furuset Seniorsenter: Hyggetreff med språktrening 

❖ Hellerud videregående skole: kursmottaker 

❖ NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse: Kompetanse, kursing 

❖ Oslo og Omland Friluftsråd (OOF): Kursing, arrangementer og kompetanse 

❖ Rosenhoff Voksenopplæringssenter avd sentrum: Kursmottaker 

❖ Rosenhoff Voksenopplæringssenter: Rekruttering, kursing 

❖ Batteriet: Fast deltakelse i Samarbeidsforum mot fattigdom 

❖ Ullevål Sykehus’ Lærings og Mestringssenter: Kursholder 

 

VI HAR OGSÅ HATT SAMARBEID MED: 

❖ Barnas Stasjon Lindeberg 

❖ Høyskolen i Oslo og Akershus - Forskningsdagene 

❖ Grunerløkka introduksjonsprogram,  

❖ Grünerløkka skole 

❖ Høyskolen i Oslo og Akershus – Flerkulturelt Etablerersenter 

❖ JURK  

❖ Norske Kvinners Sanitetsforening,  

❖ NurulQuran  

❖ Skeiv verden 
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TILSKUDDSGIVERE I 2017:  

❖ Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 

❖ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

❖ Folkeuniversitetet Øst 

❖ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)  

❖ Kompetanse Norge 

❖ Microsoft Norge 

❖ Oslo Kommune: Bydel Alna 

❖ Oslo Kommune: Enhet for Mangfold og Integrering (EMI/OXLO) 

❖ Oslo Kommune: Utdanningsetaten 

❖ Oslo Kommune: Velferdsetaten   
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Utgitt av LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk 

Redaktør: Cecilie Nordfeldt 

Forside/bakside: Ayesha Asad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


