
 

TYNSET KOMMUNE 
Tynset Opplæringssenter 

  

Møtereferat  
 

Møted

ato: 

08.05.2020 

Sted:  Teams 

Tid:  1230-1430 

Til 

stede: 

 

 

  

Mahdi Hassan, Jan Erik Larsen, Joanna Karolina Stefaniak, Synnøve Narjord, Gunn Bråten, 

Mariann Hagen, Manuela Ciutac 

 

  

MØTE I INTERNASJONALT RÅD 08.05.2020 
  

 

Sak 1) Innkalling og møtereferat godkjent uten merknader.  

 

Sak 2) Informasjon om hvordan kriseledelsen i Tynset kommune håndterer behovet til 

informasjon om koronakrise for innvandrere i kommunen- Morten Often 

 

Alle innbyggere er behandlet likt i Tynset kommune. Informasjon om koronasituasjon ble 

publisert på kommunen hjemmeside og på sosiale medier.  Det ble lagd videosnutter hver uke 

med oppdatert informasjon. Informasjonen ble oversatt til forskjellige språk og delt ut til 

innvandrere i kommunen med støtte fra Tynset opplæringssenter.  

Tynset opplæringssenter har opprett grupper på facebook og whatsApp og holdt kontakt med 

innvandrerne daglig. Tynset opplæringssenter var i kontakt både med de som går på 

voksenopplæring og med de andre som bor i kommunen. Det var vanskelig å informere 

arbeidsinnvandrere fordi vi det ikke finnes en full oversikt over de som er etablert i 

kommunen. 

 

Sak 3) Status Tynset opplæringssenter under koronakrisen. Tilbud om norskkurs til 

arbeidsinnvandrere- Svanhild Næverdal 

 

Tynset opplæringssenter stengte for elever 12 mars. Ansatte brukte den 13 og 16 mars for å 

organisere arbeidsoppgaver fra hjemmekontor. Ansatte startet med hjemmekontor fra 17 

mars.  

Alle elevene hadde hjemmeundervisning. Både lærerne og programveilederne hadde daglig 

kontakt med elevene. Bosettingsavdelingen var i kontakt med de som ikke går på 

voksopplæring. De som er fersk på Tynset trengte hjemmebesøk med hjelp av kulturtolk. 

Det var vanskelig å følge opp elevene med lavt norsknivå. Mange elever gleder seg til å 

komme tilbake på skolen. 

Tynset opplæringssenter hadde veldig god kontakt med andre avdelinger i kommunen, og 

med de andre kommuner som vi har samarbeidsavtale med. 
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Tynset opplæringssenter har planlagt å starte med norskkurs på kveldstid fra høsten 2020. 

Det jobbes nå med å kartlegge behovet for et slikt kurs og hvilket nivå. Det er umulig å tilby 

kurs på alle nivåer. Internasjonalt råd skal støtte Tynset opplæringssenter i 

kartleggingsprosessen.   

 

Sak 4) Bo-veiledningssituasjonen i Tynset kommune- Trond Vingelsgaard 

 

Teknisk avdeling har ikke ansvar for bo-veileding i Tynset kommune. Behovet er veldig 

stort, det er mange som sliter å bruke kommunale boliger. Det trenges et tverrfaglig 

samarbeid   for å kunne fikse den saken. TFF har boveileder. Tverrfaglig team skulle ta 

kontakt med dem for å hente erfaring. Internasjonalt råd skal følge saken videre.  

 

Sak 5) Eventuelt 

  

          Mahdi orienterer fra møte med Fylkeskommunen 

 

Mahdi har deltatt i et møte med Fylkeskommunen om korona og innvandrere. Mange 

innvandrere ble permittert under koronakrisen og risikere til å miste jobbene. Innvandrere er 

en sårbar gruppe. Arbeidsgruppa i Internasjonalt råd skal jobbe videre med å finne løsninger 

til innvandrere som mister jobbene i Tynset kommune i samarbeid med NAV. 

 

 

 

Tynset,  

Manuela Ciutac, sekretær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


