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Forord 
Den årlige vekstundersøkelsen fra 2014 viser at ledigheten blant unge voksne 18-30 år er en 

av de største sosioøkonomiske problemene i EU siden den økonomiske avmatningen i 2009. 

Den oppnådde 23,4%, som er mer enn dobbelt så høy som ledigheten i voksne, hvor rundt 5,7 

millioner unge er rammet. Ungdommer som bare har fullført grunnskolen, har størst risiko for 

å bli arbeidsledige. I 2012 var gjennomsnittet for ungdomsarbeide i EU 22,8%, men oppnådde 

30,3% for lavt kvalifiserte unge. I noen EU-land har situasjonen forverret seg betydelig de siste 

fem årene. I Hellas var ungdomsarbeiderne 42,8% i juli 2017. 

EU-Kommisjonen (i kommunikasjonen Moving Youth to Employment 2012) bemerker at det 

største problemet med ungdomsarbeider er en svak overgang fra skole til jobb. Det er flere 

grunner til dette: a) Arbeidsgivere er ikke villige til å investere i fremtidig arbeidskraft og pleier 

å fokusere på selskapets nåværende behov; b) Utdanningssystemet gir ikke en velfungert 

strategi for å forberede studentene på både pedagogiske og faglige valg. Faktisk skaper det et 

høyt antall tidlig skolelever som forlater studenter som blir avhengige av nettverket i kampen 

mot ungdomsarbeiderne. Det er ikke kompetent nok til å trene studenter som kan klare sin 

egen karriere (LLL); c) Det er mangel på koordinering / koordinering mellom ulike 

interessenter som bekjemper ungdomsarbeiding og hvordan faglig rådgivning og 

veiledningstjenester tilbys av dem. Yrkesrådgivning og stillingsarbeidstjenester er ikke 

tilpasset individuell utdanning og ungdoms evne eller regionale arbeidsbehov. 

I daglige tjenester er mange organisasjoner som er involvert i utdanning, rådgivning og 

sysselsettingsprosesser for unge: (voksen)utdanning, yrkesopplæring, kommuner, 

arbeidsformidling, frivillige organisasjoner osv. Alle disse organisasjonene bruker egne 

retningslinjer for veiledning, karriereveiledning og arbeidsstilling. Fordi det ikke er noen 

samordning mellom de ulike organisasjonene selv, blir de samme veiledningstjenestene gitt 

til en og samme person flere ganger, eller gode tjenester tilbys ved feil anledninger. I tillegg 

er det i de fleste EU-land mangel på faglige standarder og opplæring for fagfolk innen 

yrkesrådgivning (både innenfor og utenfor utdanningssystemet). 

Igma-metoden svarer på de ovennevnte utfordringene. Igma gir verktøy og støtte til ansatte 

for å hjelpe unge mennesker i fare å bli mer selvstendige. På servicenivå støtter igma 

prosessen med å individualisere nødvendige tjenester og få unge på den ønskede 

karriereveien. Og ved å gi en integrasjonsstrategi for nettverket, hjelper vi deg med å ordne 

en tjeneste og bidra til å øke samarbeidet. Ved å overvåke den oppnådde suksessen, bidrar 

Igma til å vise godt styresett for finansieringen som er gjort tilgjengelig for å bekjempe 

ungdomsarbeidsledighet og for å få innsikt i de tjenestene som virkelig trengs, men mangler 

idag. 
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Igma-metoden er utviklet og testet i to tidligere EU-prosjekter:  

Igma1 (2011-2013): Utvikling av metodikk for effektivt samarbeid mellom regionale 

interessentnett for å forbedre integrasjonen av innvandrere (Norge har ikke deltatt i 

prosjektet. 

Igma2 (2014-2016): Utvikling av læreplaner for opplæring av interessenter i klassen basert på 

igma metodikk. I Norge ble prosjektet gjennomført i samarbeid med IMDI og gjennom ett 

pilotprosjekt i Skedsmo Kommune. 

I Igma 3 vil hele metoden suppleres med: 

1. En transformasjon av metoden til den nye målgruppen; 

2. En transformasjon av utdanning for å trene trenere i de nødvendige veiledningsevner for 

unge, samt videre fokus på hvordan trenere kan skape arbeidsgiverengasjement for å finne 

nye aktører på arbeidsmarkedet; 

3. Utvikling av et miljø for fjernundervisning. 

Denne håndboken kompletterer Igmas kursmateriale, som inkluderer en detaljert beskrivelse 

av utdanningsmodulene, relaterte læringsmål, støtte undervisningsmaterialer og øvelser. Den 

metodologiske håndboken gir en beskrivelse av igma-metoden generelt og hva den består av. 

Denne håndboken tilbys som støttemateriale for alle deltakere som trener. Som en 

introduksjon vil de forskjellige modulene referere til kapittelet i denne håndboken. 
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1. Introduksjon 
 

Igma-metoden kommer opprinnelig fra kronisk syke og funksjonshemmede i Nederland. På grunn av 

deres fysiske tilstand ble de kronisk syke ofte ikke ansett som egnet for arbeid, eller de ble ansett som 

ikke i stand til å bidra til samfunnet. Alternative løsninger ble introdusert i form av tidlig bruk av 

begrepet beskyttet arbeid: et alternativt «arbeidskjema» (men deltakerne levde fortsatt på sosiale 

bidrag) eller spesielle daglige aktiviteter der de fikk noen form for aktivitet. 

I midten av 1980-tallet endret syn på situasjonen ganske dramatisk på grunn av det økende antall 

inaktive personer, samt økonomien som er involvert i dette for å holde den eksisterende sosiale 

ytelsesstrukturen i live. På den tiden nådde antall personer som var inaktive på grunn av fysisk sykdom, 

stress, funksjonshemming eller andre fysiske eller psykiske funksjonshemninger nesten en million! 

Personer som ikke ble tatt vare på etterpå, hadde en nødvendig og anerkjent status for å kunne ikke 

jobbe lenger. I tillegg til de millioner som bidro med bidrag, hadde Nederland også det "vanlige" 

antallet arbeidsløse: personer som er villige til å jobbe og er i stand til det, men som har blitt 

arbeidsledige på grunn av forholdene på arbeidsmarkedet. Gradvis ble det en bevissthet at det 

nederlandske sosiale systemet hadde skapt noe som var veldig galt og marginaliserte en veldig stor 

gruppe mennesker. 

Mer og mer endret den generelle visjonen til en mer inkluderende måte å tenke på: Hver 

person kan og skal kunne bidra til samfunnet gjennom betalt arbeid opp til det nivået som de 

er kompetente. Dette innebar at nye karriereveier må utvikles for alle som bidrar. For å oppnå 

denne nye visjonen om statsborgerskap må nye arbeidsformer tilpasses av interessenter som 

tidligere hadde ansvaret for å komme inn på arbeidsmarkedet. I stedet for en standardisering 

av tjenestetilbud, var hovedtanken i strategien at folk med "lengre avstander til 

arbeidsmarkedet" kan trenge et mer intensivt program for vellykket å komme inn på 

arbeidsmarkedet, sammenlignet med de som har relativt korte avstander til arbeidsmarkedet. 

I utgangspunktet har dette to ytterligere konsekvenser: 

1. Personer med en "lang avstand" har også behov for veiledning og støtte for å kunne 

redusere avstanden, fordi del av avstanden faktisk skyldes mangel på 

karrierehåndteringsferdigheter og kompetanse; 

2. De vil også ha høyere krav til tjenestene og tjenesteselskapene som gir støtte til folk på 

denne turen. 

De involverte organisasjonene var imidlertid ikke klar over det nye behovet eller 

konsekvensene av denne analysen. For tradisjonelle serviceorganisasjoner (for eksempel 

sysselsettingstjenester, sosialtjenester, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, 

osv), ble arbeid med kronisk syke og funksjonshemmede ansett som relativt nye.  
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Og det skjer ofte når du gjør noe nytt, med tanke på gamle rutiner som ga tillit og støtte 

tidligere. Uundgåelig mislyktes de første tiltakene, og dermed ble igma-metoden født. 

Forskning i effektiv ledelse viste at arbeid med kronisk sykdom ikke oppnådde effektivitet på 

noen viktige punkter: (i.) De tilbudte tjenestene ble ikke skreddersydd for individets behov; de 

var bare en videreføring av de tradisjonelle tjenestene som tilbys; (ii.) Instituttene manglet de 

nødvendige veiledningsevner for å gi den intensive støtten som trengs for den nye 

målgruppen for å virkelig hjelpe dem gjennom prosessen; (iii.) Tjenestene selv var ineffektive: 

det var en overlapping på enkelte områder, det var ingen andre tjenester; Den samme typen 

tjenester ble tilbudt uavhengig. (iv.) Når klientene var i systemet, dro ansatte i 

serviceorganisasjonene bort dem; ingen overvåket deres "tur" og / eller var ansvarlig for å 

iverksette tiltak når det var forstyrrelser i deres reiserute; (v.) Derfor ble en stor del av 

offentlige midler brukt uten å ha den påtenkte effekten. 

For å løse disse problemene for grupper med risiko for sosial eksklusjon ble nye konsepter 

innført, slik som støttet sysselsetting, saksbehandling: strategier der mer individualisert 

veiledning og støtte og kontroll skulle tilbys over en lengre periode. Likeledes blev Igma 

metode utviklet under samme periode og kombinert det beste av støttende 

sysselsettingspolitikk og veiledning, kombinert med filosofien "lean management": å tilby 

tjenester til rett tid, når den enkelte klient er klar til å dra nytte av dem. 

I det følgende kapitlet beskrives de ulike aspektene av metoden mer detaljert. For det første 

vil metoden bli forklart på et mer generelt nivå og en viss terminologi som vil bli brukt i 

håndboken. Deretter kommer spesifikke aspekter bli dekket: behovet for å fokusere på den 

enkelte klient og utvikling av karriereveier; igma metode og saksbehandlingens rolle. På 

slutten av håndboken presenteres et eksempel på hvordan disse ulike aspektene er innført og 

implementert i Storbritannia. Under opplæringen og i øvelsene vil disse forskjellige aspektene 

bli utarbeidet mer detaljert for å gjøre dem forståelige og tilpasse fagets spesifikke kontekst. 
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2. De generelle aspektene ved Igma metoden 
 

Fra service til individuell prosess 

I stedet for å prioritere tjenester (for eksempel organisasjoner som faktisk tilbyr å hjelpe unge 

mennesker i fare) tar Igma metode, en 180 °-vändning og prioriterer og fokuserer på først den 

enkelte prosessen (hva er individens behov). Forutsetningen er at hvert individ er unikt, men 

i form av aktivisering, deltakelse, integrering i arbeidsmarkedet, hvordan kan individen få 

statsborgerskap og bli integrert, osv. vil alle personer følge mer eller mindre en lignende 

prosess. For en person, kan denne prosessen bli mer intensiv og detaljert enn den andre, 

avhengig av forkunnskaper og erfaring, nivået på selvledelse og selvreflekterende ferdigheter 

og kompetanse og / eller den situasjon og kontekst den enkelte er i. 

 

Gradvis fremgang 

Å avdekke og bli oppmerksom på denne prosessen er et av de første målene i igma-metoden. 

For å tilby våre tjenester på beste måten, kan vi ikke være effektive hvis vi ikke kjenner 

prosessen som et individ gjennomgår.  

 

I diagrammet nedenfor symboliserer den blå pilen individets prosess: prosessen som ligger 

under en karrierebane. Du får en dypere forståelse av denne prosessen ved å bryte den ned i 

små, veldefinerte trinn. Hvert trinn fører til en viss utvikling, vekst eller prestasjon på den 

veien. Hvert trinn tilbyr også støtte (eller kanskje bare forberedelse) til neste. Alle trinnene 

sammen danner en slags stige, banen til den tiltenkte resultatet av alle våre kombinerte 

tjenester: vårt mål som et felles nettverk som fungerer med en bestemt målgruppe.  

Dette er hva igma-konseptet "gradvis fremgang" handler om.  
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Trinn-konseptet betyr ikke at alle individer vil klatre opp trinnene på samme måte og i samme 

hastighet. Fordi folk er forskjellige, vil de klatre opp stigen på ulike måter: noen er klatring 

sakte, skritt for skritt, andre klatrer raskt uten å bruke alle de enkelte trinnene.            Alt 

avhenger av ferdigheter og kompetanser, personlig historie, personlig støtte, etc. som den 

enkelte har. Det er interesseorganisasjoners (personalets ansvar for å støtte og veilede 

kunder) utfordring å individualisere bistand til enkeltpersoner på en slik måte at det tillater 

hver enkelt å klatre opp trinnene i sitt eget tempo. For det ansvarlige personalet betyr dette 

også at de kjenner sine klienter veldig bra. I Igma metoden refererer begrepet "profilering" til 

prosessen med å kartlegge ferdigheter og kompetanse, samt den enkeltes utviklingsbehov 

som må være oppfylt for å kunne nå den ønskede karriereveiens mål.  

 

Igmas profil og individuell veiledning 
Ferdigheter og kompetanse er bare en brøkdel av det som gjør et individ til et ekte individ. På samme 

måte er det heller ikke en garanti for å finne en jobb eller å integrere seg i et nytt land med ferdighet 

og kompetanse. Folk har mer enn bare ferdigheter og kompetanser som er oppnådd gjennom arbeid 

eller utdanning. De bringer all sin personlighet, instilling til livet og arbeid, kontekst og tidligere 

erfaringer, håp og drømmer, samt frykt, sorg og bekymringer. Alt er blandet med deres motivasjon, 

muligheter og alternativ. For å hjelpe kundene å finne ut karriere-målene og få dem til å gå videre til 

neste oppnåelige trinn i karriereveien, må man kunne se kundene som helhet. Internt blir mye 

oppmerksomhet til profilering slik at du virkelig kan forstå hva som skjer og hvordan klienten kan 

støttes på best mulig måte. Gradvis fremgang, et skritt fremover på karriereveien, er bare mulig hvis 

vi har informasjon som gir oss tillit til at neste trinn er mulig og oppnåelig. Profilering oppnås delvis av 

det som tradisjonelt kalles vurdering. Imidlertid er ytterligere informasjon avslørt som en del av 

samspillet med en klient, samt en del av aktivitetene vi organiserer for våre kunder. Dette har 

imidlertid noen konsekvenser. Vi må innse at: 

- Prosessen med å bli kjent med våre kunder slutter aldri; 

- Det er en langsiktig prosess; 

- Prosessen styr vårt forhold til klienter: uten tillit er det umulig å utvikle kunnskap om 

klienten; å skape tillit tar tid; 

- Prosessen styr vårt samarbeid med interessenter. Interessenter er delvis ansvarlige for 

å organisere aktiviteter med kunder, får de også profilinformasjon, informasjon som 

våre tjenester kan ha nytte av. 

Igma-metoden inneholder også verktøy for å støtte profileringsprosessen og coaching mot 

kundens mål. Kapittel 5 skal utvikle noen aspekter av interessentsamarbeid: Både fra 

perspektivet av å kunne samle informasjon til klientprofilen, og også hvordan du deler 
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konsekvensene for denne informasjonen, hvordan du organiserer tjenester på en slik måte at 

det muliggjør for den spesifikke klientens utvikling basert på oppdatert profilinformasjon.  

I neste kapittel vil vi forklare hvordan en saksbehandler´s rolle anses å være et viktig element 

for å kontrollere og ordne dette. 

 

Synkroniserte tjenester eller en og en trening? 

Den ovennevnte beskrivelse av Igma prosessen kan lett føre til en enkel misforståelse: at Igma 

metode er en begrunnelse for et nesten uendelig antall tjenester som tilbys enkeltvis hver 

gang. Da trinnene også tas en og en, bør man følge tjenestene etter hverandre. Denne 

konklusjonen er imidlertid ikke akkurat hva Igma-metoden står for eller fremmer.  

Den grunnleggende ideen er at flere tjenester som er rettet mot å overvinne 

utviklingsproblemer, kan tilbys så snart individen kan bruke dem. Ved hjelp av vår «stigen» 

metafor, kan den enkelte bare klatre vellykket på neste trinn på stigen, hvis trinnen individen 

står på er tilstrekkelig holdbar. Likeledes, hvis den enkelte har nådd et bestemt minimum av 

kompetanse, først da kan den enkelte bli tilbudt en vellykket inngang til neste trinn: opptak 

"krav" for neste steg må være oppfylt. Fra et perspektiv der du oppretter inspirerende og 

kraftige læringsmiljøer, er det også fornuftig å se på måter på å synkronisere og kombinere 

aktiviteter. For eksempel, frivillig arbeid, mindre arbeid, hjelptjennester mm. kan tjene 

kombinert med språk som bra språklæringsmiljø, eller det kan være meget sterk fokus på 

fremtidig arbeidslivets krav og interesse for videreutdanning. Traumer eller helseproblemer 

som ikke er adressert eller blir behandlet, kan forårsake en uoverstigelig barriere seinere i 

karrieren.  
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3. Om personlig karriere 
 

Hva er en karriere eller karrierevei?  

Noen ser på karriere og yrkesvägledares og saksbehandlere jobber bare følg en rett vei som 

fører fra A til B. Man kan skjelne et klart utgangspunkt og en klar slutt av en karrierevei. Ifølge 

denne visjonen vet vi hvor individet er (punkt A) og hvor vi vil at personen skal gå (punkt B). 

Den støttende veiledningsruten virker ganske organisert, og det samme gjelder 

instrumentene som brukes under veiledningen. Vi inkluderer standardprodukter (for 

kartlegging ferdigheter og kompetanse) og standard tjenester for å matche personen og den 

profesjonelle verden. Fokuset er å finne en match, spør vi ikke om kampen faktisk bidrar til en 

persons velvære, langsiktige ambisjoner, mm. Men noen ganger tar vi i andre produkter og 

tjenester i henhold til å fremme visjonen om karriereutvikling. Det kan være en lokal / nasjonal 

myndighet eller en annen finansør, men i utgangspunktet er alles mål å forkorte og gjøre 

veiledningen jevn. Denne innstillingen kan oppsummeres som en produkttype-strategi. I 

karriereteori blir dette ofte kalt matchningsteori (se for eksempel Parsons og Nederland). 

Karriere er et alternativ til den nye matchningen, karriereveien er den rette veien til å skaffe 

arbeidsrelaterte ferdigheter og kompetanser. Dette kan sammenlignes med å gå til legen for 

resept. 

Det er et annet syn på karriere- og karrierevei som gradvis har utviklet seg fra slutten av 1950-

tallet og videre. På grunn av påvirkning av psykologiske og sosiologiske teorier i disse nye 

teorier for å sette mer fokus på personens opplevelse, omgivelsene og hans / hennes 

subjektive tenkning og tro. En karriere utviklet som et resultat av ens selvtillit, ens miljø, 

familie, venner, omstendigheter og erfaringer, personlige holdninger, motivasjon, måter å 

håndtere sjanse muligheter, osv. Alle disse faktorene er elementer som påvirker en karriere. 

Derfor er en karriere sjelden en rett linje som styres av logiske forklaringer. Mål som fremstår 

klart i begynnelsen synes å være uklare, og nye utvikler seg og / eller dukker opp. (For mer 

informasjon se for eksempel teorier om utvikling, Rogers klient-sentrert teori og Krumboltz 

sosial læring og sjanseteori.) 

Det er mange teorier og perspektiver, men ingen kan i seg selv beskrive det brede området 

karriere og karriereutvikling. Vi trenger aspekter fra teoriens bunndomener for å få et bredt 

spekter av tiltak tilgjengelig for å løse individuelle problemer.  

Igma-metoden åpner for en kombinasjon av begge typer tanker: Et skarpt øye for å vurdere 

individet og for å samtidig ta hensyn til de ulike påvirkningene som kanaler / aspekter  av en 

persons karriere(oppfatning). 
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Karriereadministrasjon som en kontinuerlig utfordring 

Som en følge av at globaliseringen konfronterer EU med nye utfordringer, vil hver innbygger 
ha behov for et bredt spekter av nøkkelkompetanser for å fleksibelt tilpasse seg raske 
endringer i en nært sammenknyttet verden.  
 
En person må gjøre valg om og om igjen. Det raskt skiftende arbeidsmarkedet tvinger folk til 

dette gjentatte ganger og oftere enn før. Livslangt arbeid er ikke lenger en rett eller en 

standard situasjon. Disse nye begrensningene for den enkelte krever en annen tilnærming til 

yrkesrådgivnings- og veiledningsmål. 

I dagens verden forventer vi at folk skal klare sin karriere alene. De fleste arbeidsgivere deler 

denne oppfattningen. Og selv våre sosiale støttesystemer antar det som en ny standard. I 

yrkesopplæring er flere selvforvaltningsevner (for livslang læring) integrert i 

utdanningsprogrammene. Derfor må yrkesrådgivning og saksbehandling fokusere på at 

enkeltpersoner kan bli selvstyrende. Dette har konsekvenser for ansatte med ansvar for 

organisering av yrkesrettet veiledning, samt for personell med ansvar for unge som er i fare 

for å komme inn på sysselsetting eller utdanning (i tilfelle saksbehandler). Etter vår mening 

trenger vi å se rådgivningen som en prosess der folk lærer å styre sin egen karriere, en 

holdning de trenger for resten av livet. 

Den sistnevnte strategien har konsekvenser for rollen som profesjonell rådgiver og 

saksbehandler. I dette tilfellet tilbyr ikke rådgiveren spesifikke verktøy eller løsninger for 

individets (kortsiktige) karrieremål. I stedet betyr rådgivning: å forberede, veilede og støtte 

den enkelte på en slik måte at han kan finne sin egen vei uavhengig, lære å overvinne 

hindringer og finne løsninger på veien. Derfor fokuserer veiledning på å lære den enkelte å 

håndtere karriereproblemer og lære av tidligere erfaringer. Rådgiveren lærer individet å 

håndtere sin kunnskap og å forstå fremtiden. Dette kan bare gjøres på riktig måte hvis 

rådgiveren / saksbehandler / «case manager» kan skape et tillitsforhold med kunden / 

individen og kan identifisere betingelsene for å lære klienten / individen disse kompetanser.  

Denne visjonen og det relaterte målet kan oppsummeres som å utvikle klientens / individens 

ferdigheter og kompetanser for livslang læring. Når tjenesten er dominert av 

produksjonsfinansiering, er dette ikke et generelt akseptert mål. Disse tjenestene kan lett 

påvirkes av attraksjonen for å oppnå en rask seier. Derfor har de mer tidkrevende 

utviklingsproblemene en tendens til å falle fra innholdsfokus fra den tilbudte tjenesten. 
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Coaching mot selvforvaltning og livslang læring 

I mange tilfeller kan det ikke aksepteres at ansatte som en del av jobben arbeider med unge i 

fare, for å støtte og utvikle ferdigheter og kompetanser for livslang læring. Men hvilke 

ferdigheter og kompetanser snakker vi egentlig om? Ifølge Europeiske Kommisjonen er det 

åtte (8) nøkkel-kompetanser, og det er viktig at alle kan mestre disse ferdighetene i et 

kunnskapssamfunn, og like viktig for innovasjonskapasiteten til selskapene og samfunnet. 

Disse sentrale kompetansene skaper verdiskapning på arbeidsmarkedet, styrker bedriftens 

konkurranseevne, bidrar til sosial samhørighet og aktivt medborgerskap ved å gi fleksibilitet, 

tilpasningsevne, tilfredshet og motivasjon.  

Livslang læring er viktig for bærekraftig sysselsetting og som en grunnleggende proaktiv 

holdning er det også viktig å opprettholde vår arbeidskapasitet gjennom hele vår levetid. Av 

disse grunner stimulerer EU-kommisjonen tiltak som bidrar til utviklingen av disse 

kompetansene. De åtte nøkkelkompetanseene er: 

1) Kommunikativ kompetanse i morsmål; 

2) Kommunikativ kompetanse i fremmedspråk; 

3) Matematisk kompetanse og naturvitenskapelig og teknologisk basiskompetanse; 

4) Digital kompetanse; 

5) Læringskompetanse; 

6) Interpersonlige og interkulturelle og sosiale kompetanser og medborgerkompetanse; 

7) Iverksetterånd/entreprenørskap; 

8) Kulturell uttrykksevne og kulturelle uttrykksformer 

 

Allenøkkelkompetansene er vurdert som like viktige. 
Alle disse hovedkompetansene er knyttet til hverandre, men i alle fall er det overordnede 

målet for dem utvikling av uavhengighet, kritisk tenkning, kreativitet, initiativ, problemløsning, 

risikovurdering, beslutningstaking og konstruktiv styring av personlige følelser. Når man ser 

på de ovennevnte åtte ferdighetene, er det lett å forstå hvorfor de fleste i dag er innlemmet i 

vanlig utdanning, og også i integreringskurs.  

I skolen er vekten i stor grad blitt lagt på «verktøykompetanse»: Altså hvordan utnytte og 
kommunisere i digitale medier. Samtidig har det blitt lagt mindre vekt på den kritiske 
refleksjonen rundt teknologisamfunnet og på det å utvikle teknologi. Digitale ferdigheter har 
blitt et virkemiddel for å oppnå de andre læringsmålene, og er i praksis i liten grad et mål i seg 
selv. Dette holder heller ikke.  
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Det er en ubalanse - hvor vi har definert digitale ferdigheter med hovedvekt på kommunika-
sjon, tekst og teknisk/sosiale relasjoner, og langt mindre vekt på algoritmer, tall, matte og 
teknologi.  

For å forstå det digitale informasjonssamfunnets strukturer og hvordan mobiltelefoner, 
datamaskiner, biler, programmer og internett fungerer er det behov for styrket kompetanse 
på praktisk tilnærming og utvikling.  

For å sikre digital verdiskaping i fremtiden er vi nødt til å oppdra nye generasjoner slik at de 
ikke ensidig blir i stand til å bruke og forbruke, de må også være i stand til å forstå og 
utvikle/skape! For å lære å lære, iverksetterånd og entreprenørskap er alle åtte 
nøkkelkompetanser viktige kompetanser. I Igma-metoden fremmes utviklingen av alle 
ferdighetene og kompetanser i den måten individet trener på. Ikke ved å overta klientens / 
individens ansvar uten å hjelpe ham / henne med å reflektere over hva som trengs for å kunne 
bli selvstyrende og dermed bli uavhengig av våre tjenester. 

 

Coachens utfordringer 

Ovennevnte har noen konsekvens for måten treneren og klienten / individen jobber sammen. 

For eksempel: 

- Behovet for å virkelig forstå klienten og å vite hva som foregår, som gjør at klienten beveger 

seg fremover og utnytter eksisterende (motiverende) krefter. 

- For å sikre et godt og troverdig forhold for å gjøre det ovenfor og støtte kundene i å reflektere 

over noen vanskelige situasjoner i deres liv; 

- Å være i stand til å strukturere alle interaksjoner, finne (skjulte) barrierer og skape en 

situasjon for kundene å (selv) finne den løsningen som tilfredsstiller deres nåværende behov 

og for å «klatre stigen»; 

- Å sette opp læringssituasjoner som styrker selvforvaltning så omfattande som mulig 

- Håndtering av saken: hva betyr det å oppnå et avtalt utfall og organisere / sikre aktiviteter 

deretter og vise resultatet (gradvis fremgang); 

Det gir også treneren utfordringer i hvordan dette fungerer i lokalnettverket. Treneren agerer 

ikke i et vakuum. Treneren er en del av en organisasjon, og derfor også en del av et 

organisasjonsnettverk som sammen er ansvarlig for å møte kundens mål. Et nettverk hvor alle 

typer aktiviteter foregår med både ønskede og uønskede mål. I henhold til Igma-metoden 

medfører dette også ytterligere ansvar: hvordan kan trener bidra til nettverket? Styrker det 

som allerede skjer og reduserer sjansene for uønskede resultater? 
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Å kombinere alle disse ansvarene er det som gjør trenerens rolle både komplisert og 

utfordrende. I neste kapittel vil vi beskrive i detalj ulike aspekter av trenerens «case 

managerns» roller og ansvar.  
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4. Igma-metoden og case management 

 

Personell som bruker Igma metode arbeider på det lokale eller regionale planet innenfor 

området «integration agent». De må organisere sine aktiviteter på en effektiv måte og bruke 

de tilgjengelige tjenestene så effektivt som mulig gjennom å kombinere et bredt spekter av 

aktiviteter. Forutsetningen er også at de har de rette ferdigheter og kompetanser til å utføre 

coachingen. 

Generelt er de viktigste faglige aspektene ved trenerens arbeid oppsummert som følger: 

 Å organisere og drive oppsøkingsaktiviteter for å kontakte individene og få dem til å 

bruke tjenestene; 

 Å gjennomføre en problemanalyse og analysere kundens / individens 

inntaksaktivitet; 

 Å kartlegge tjenestene som er tilgjengelige i det regionale nettverket og på 

arbeidsmarkedet; 

 Å kartlegge kundens muligheter og hindringer (klient-sentrert arbeid); 

 Å sikre en avtale med enkeltpersoner og nettverket om mål og handlinger; 

 Å organisere og gjennomføre avtalte tiltak 

 Å overvåke pågående ordninger og handlinger; 

 Å sikre prosessen i tilfelle forstyrrelser; 

 Evaluere resultater og prosesskvalitet; 

 Gjenta prosessen etter behov (gradvis fremgang); 

 Å rapportere på en åpen måte; 

 Å følge opp individene etter at det offisielle programmet eller tiltaket er fullført; 

 Å bidra med egen organisasjon (læringsorganisasjon) politikk og lederskap; 

 Å bidra til nettverkspartnere (læring nettverk) politikk og ordninger; 

 Å bidra til din egen faglige utvikling (læring som profesjonell);  

For å oppnå de ovennevnte målene i trenerens jobbsammenheng, må han / hon være 

kompetent i følgende seks (6) profesjonelle roller: 

  
 

Counselor Educator 

Integration agent 

professional 

profile 
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 «Expert in Career information and assessment» -Karriere Informasjons- og 

evalueringsekspert; 

 «Educator» - Karriere trenere  

 «Manager» - Program – og tjenestemanager 

 «Developer» - Entreprenør og utviklere av sosiale tjenester 

 «Counselor» - Rådgiver 

 «Professional» - Reflekterende projesjonell 

 

Mye av arbeidskraften som Igma-treneren har en stor likhet med profesjonelle og 

veiledende medarbeidere som jobber i utdannings- og arbeidsverdenen. Disse vet 

hvordan man skal utvikle en karrierebane, hvordan motivere enkeltpersoner, hvordan 

veilede klienten / individen å handle og utvikle sin karrierebane . Forskjellene er 

knyttet til klientens sammenheng og til de involverte tjenestestrukturene, som 

utfordrer treneren til å krysse grenser mellom institusjoner. 

 «Expert in Career information and assessment» - 

Karriere Informasjons- og evalueringsekspert 

I rollen som karriereinformasjon og evalueringsekspert støtter trener individer i å 

vurdere deres personlige egenskaper og behov, og forbinder dem med informasjon 

(kilder) om muligheter og krav i det regionale arbeidsmarkedet og utdannings-

systemene. 

 «Educator» - Karriere trenere  

I rollen som yrkesopplærer støtter trener individer i å oppnå og utvikle 

karriereferdigheter for å kunne styre egen utdanning og karriereutvikling (som 

inkluderer en bane i frivillig arbeid). Denne rollen styrker individuelle evner til "Lær å 

lære" og gjør kunden mer selvstyrende og uavhengig av tjenestesystemer. 

 «Manager» - Program – og tjenestemanager 

I rollen som informasjons- og evalueringsekspert støtter trener individer i å vurdere 

deres personlige egenskaper og behov, og setter dem i kontakt med informasjon 

(kilder) om muligheter og krav til det regionale arbeidsmarkedet og 

utdanningssystemene. 

 «Developer» - Entreprenør og utviklere av sosiale tjenester 

I intervenientens rolle og utvikler av sosiale systemer støtter trener individene både 

for å forhindre fiasko og krisetider. Videre forbedrer han / hun opplærings- og 

arbeidsrelaterte miljøer gjennom nettverk, konsultasjon og advokatvirksomhet. Sist 
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men ikke minst bidrar han / hun til effektiviteten av tjenestene som tilbys av det 

regionale forsyningsnettverket (integrering av tjenester). 

 «Counselor» - Rådgiver 

Som karriererådgiver støtter treneren enkeltpersoner i å hjelpe dem å forstå sin 

situasjon, i å reflektere og finne løsninger. Hovedmålet er å øke individets 

selvforvaltning om utdanning og arbeid. 

 «Professional» - Reflekterende projesjonell 

Treneren er en reflekterende profesjonell som regulerer forholdet mellom klienter, 

seg selv og andre interessenter (for eksempel arbeidskontor, lokal myndighet, 

beslutningstakere osv.). Dermed bygger og opprettholder de faglige relasjoner, som 

også innebærer å finne balansen mellom hans / hennes rolle og andre folks interesser 

for å håndtere potensielle rollekonflikter. For å sikre profesjonaliteten, bruker den 

profesjonelle reflekterende praksis, bruker kritisk tenkning, vedtar faglige verdier og 

overholder etiske standarder. 

Ovennevnte roller krever utvikling av kunnskap og ferdigheter for å kunne handle på tre 

forskjellige områder, samt gi tilbakemelding fra de samme områdene og deretter forbedre: 

 De enkelte fagfolk; 

 Organisasjonen der profesjonelle arbeider; 

 Det regionale nettverket som er ansvarlig for å fremme integrasjon på 

arbeidsmarkedet, innen utdanning og samfunn. 

Gjennomføringen av Igma-metoden sikrer tilbakemeldinger fra disse ulike områdene. 

Spesielt når man implementerer Igma-metoden, uttrykkes de seks ovenfor beskrevne roller 

best i tilfelle av en saksbehandler eller «case manager». 

Hvem er en case manager?   

En saksbehandler eller «case manager» er personen som er ansvarlig for klientens / individens 

ønskede resultater, som overvåker hele implementeringsprosessen fra start til slutt. Case 

Manager er ansvarlig for å levere tjenester på en effektiv måte og tillate kunden å utvikle seg 

mot et bestemt mål. For en effektiv inkludering av unge mennesker i fare, for eksempel i 

samfunnet, betyr dette ikke bare levering av rådgivning, omsorgsordninger, evaluering, osv, 

men også - og ofte parallelt – å arrangere en (frivillig) utplassering for å hjelpe unge mennesker 

orientere seg i arbeidsmarkedet og styrke deres bevissthet om behov og muligheter, å bli kjent 

med arbeidslivets normer og verdier osv. Det er en saksbehandler som er koordinator, som 

bestemmer om de nødvendige tjenester for en bestemt klient og måten de blir levert (separat, 

en om gangen eller parallell, kombinert og integrert som mulig). Case Manager kontrollerer og 

ser til at implementeringen blir lykket. 
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For å ta rett beslutt, må saksbehandler / «case manager» samle informasjon om klienten og 

dette krever innspill fra nettverket: inntak, informasjon fra en coach eller mentor som veileder 

individen i en bestemt fase av sin karrierevei, en spesiell tjeneste, osv. Saksbehandler trenger 

ikke å nødvendigvis levere spesifikke tjenester. Saksbehandler må imidlertid organisere, skape 

betingelser, sette andre i en posisjon slik at de kan gjøre jobben sin skikkelig (på samme måte 

som regissør av en film regisserer skuespillere). Hvorvidt saksbehandler gjør også effektivt 

arbeid med en bestemt klient er avhengig av den lokale konteksten og ressurser, og hvordan 

politikken for utsatte unge er organisert på lokalt nivå. Jo mindre kommunen er, desto mer 

sannsynlig er det at saksbehandlerens rolle kombineres med en bestemt tjenesteleverandør. 

Ved å inkorporere dette konseptet i det lokale og regionale nettverket settes hovedstolpene 

på plass for bedre samarbeid mellom de ulike tilbyderne og leder til bedre serviceintegrasjon. 

Ved gjennomføringen av Igma pilot prosjekter kommer forskjellige alternativ for 

saksbehanladerens rolle å bli diskutert og utarbeidet og en verktøykasse kommer å finnes for 

å støtte saksbehandleren´s arbeid. 

5. Igma-metode og lokalt samarbeid 
Som det var angitt i de foregående kapitlene, baseres begrepet «Igma-metode» på gradvis 

progresjon (stigen). Ikke bare er det et middel til å skape forståelse om hvordan inntreden 

eller retur til arbeidsmarkedet skal skje eller hvilken typ av utdanning som trengs av individet. 

Det gir også grunnlaget for en saksbehandler, og et middel til å måle effekten av veiledning og 

tilbudt tjenester. I dette kapittelet vil vi tilby en tredje måte for hvilken gradvis progresjon 

brukes. 

Et eksempel på en fremgangsstige er presentert nedenfor. 
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1. Identifikasjon 

2. Engasjement 

3. Initial veiledning 

4. Utforskning 

5. Første og gjensidig engasjement 

 

 

 

 

initiere veiledning 

utforske 

første og gjensidig engasjement 

    6.     Indikasjon 
    7.    Selv-ledelse 
    8.    Mål formulering 
    9.   Fremdriftsplanlegging 
  10.   Engasjement 
  

 

11. Follow-up /Evaluering 

12. Case-Review 

13. Personlige og sosiale ferdigheter 

14. Grundleggende ferdighter 

15. Ansettbarhetsferdigheter 

16. Personlig orientering til arbeidsmarkedet 

17. Kobling til lærande 

18. Jobb søkningsferdigheter 

19. Arbeidsplasstrening 

20. Mekling 

21. Implementering av mekling 

22.  Oppfølgning arbeid, trening, utdannelse 

 

 

 

 

 

initiere veiledning 

utforske 

første og gjensidig engasjement 

23. Fungere effektivt i et jobb eller utdanningsprogram                     

i minst et halvt år 

 

 

 

initiere veiledning 

utforske 

første og gjensidig engasjement 
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Innenfor igma-metoden blir interessentorganisasjonene sammen utfordret til å formulere den 

ovenfor nevnte ruten for gradvis progresjon for deres spesifikke målgruppe og  de utfordres 

til å definere hvert trinn på denne ruten. Dermed må interessentorganisasjoner sammen 

utforme en slags felles forståelse, en felles visjon om hva enkeltpersoner kan gå gjennom.  

Den ovennevnte gradvise progresjonsstigen er utviklet av alle interessentorga-nisasjoner i 

Newcastle (UK) for å beskrive utviklingsruten for ungdommer som har blitt droppet ut av 

skolen, og har ennå ikke et minimumsnivå på kvalifikasjoner. I en felles brainstormsessjon av 

tjenesteleverandører og politiker (ledere, fagfolk, politikere) var alle enige om den ovenfor 

presenterte beskrivelsen av ungdommens utviklingsprosess. Vær oppmerksom på at det ikke 

var sagt at ALLE unge kommer å passere gjennom disse stadiene, men spesielt de vanskelige 

tilfellene kan kreve å ta tiltak eller å ordne for hver av de 23 trinnene. 

 

Felles forståelse og lokalt samarbeid 

En felles forståelse av prosessene er et krav til vellykket samarbeid. Ved å definere  prosessen 

som klienten / individen ska gå gjennom i detalj, kommer alle interessenter å tolke prosessen 

på samme måte også utvikle en bedre forståelse av hvordan de kommer å bidrar og hvordan 

de kan koble sine tjenester med hverandre. Innenfor Igma implementering samsnakkes alle  

interessenter om hva de kommer å tilby for hver trinn av stigen, og hvordan tjenestene kan 

kombineres / integrert for å møte mottakernes behov på en best mulig og effektiv måte.  

For eksempel, en praksisperiode brukes til mange utviklingsspørsmål, så lenge det klargjør 

formålet som praksisplass tilbudt og hvorfor en opplæringsorganisasjon ønsker å jobbe med 

en ansatt. Effektiviteten av språkopplæring og kunnskap om samfunnets verdier kan økes ved 

å kombinere språkopplæring med frivillig arbeid, en praksisplass eller en liten jobb. Så lenge 

aktivitetene blir tatt i betraktning av målgruppenes utviklingsstige og ikke som en sluttpunkt, 

fyller etappen en viktig funksjon. 
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Felles förståelse og god ledelse 

 En annen effekt av å definere klientprosessen i mindre og veldefinerte trinn er at en slik 

beskrivelse vil gjøre utviklingsprosessen synlig og dermed "målbar". Det er nå mulig for         

hver enkelt å finne ut hvilket stadium av utviklingsprosessen det er i. Som en del av 

implementeringsprosessen vil interessentene i fellesskap definere og bestemme hvordan man 

bruker dette målealternativet. Kobling til et eksisterende kundestyringssystem eller ikke? Er 

det noen vilje til å integrere flere tiltak og indikatorer knyttet til trinnene? Ytterligere tiltak 

kan være: 

 Tidsregistrering: Hvor mye tid blir brukt på hvert trinn i trinnene 

 Inkludering av detaljerte parametre for å beskrive egenskapene til målgruppen selv 

 Inkludering av detaljerte parametere for frafall, som beskriver årsaker til å forlate eller 

midlertidig avslutte programmet 

 Inkludering av parametere som beskriver hvor kundene tar veien når de forlater eller 

avslutter programmet 

Selvfølgelig er registrering av tilleggsinformasjon bare logisk hvis det er klart hvilken 

informasjon kan brukes til og hvordan du enkelt kan samle den. Dette er noe som 

interessenter trenger å bli enige om og diskutere som en del av Igma implementering.             

Hvis interessenter bestemmer seg for et nivå av datainnsamling, kan tilbakemeldingen av disse 

dataene gi verdifull informasjon om: 

 Hvilke klienter / individer kan bevege seg raskt, hvorfor? 

 Hvilken del av trinnene er mest tidkrevende og for hvem?                                              

 Hva kan du gjøre for å løse dette? 

 Hvilke klienter / individer når programmets mål? 

 Hvem gjør ikke det og hvorfor? 

 Hvilke klienter / individer hopper av og hvorfor? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 

 Hvilke klienter / individer slutter midlertidig og hvorfor? Hva kreves? 

Svar på spørsmål som disse gir interessenter mulighet til å vise godt styresett: gi bevis på 

effekten av offentlige midler brukt, skape mulighet til å lære og forbedre implementeringen. 

Igma prosjektet tilbyr maler, eksempler og verktøy for å starte diskusjon og beslutninger rundt 

disse aspekter av metoden. 
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Arbetsgiverengagemang  

Sist men ikke minst, gir den delte visjonen om alle nødvendige tiltak for unge mennesker i 

risikosonen også en ramme for å organisere arbeidsengasjement. For omorientering og 

aktivering av unge kan lokale / regionale arbeidsgivere bidra på mange måter. De kan for 

eksempel bidra ved å tilby arbeidserfaringstjenester, ved å tilby ferdigheter knyttet til 

ferdigheter og kompetanser, ved å tilby en smakstest som stimulerer ungdoms jobb-                 og 

karriereorientering, ved å gi et miljø for å reflektere over og utvikle grunnleggende 

sysselsettingsevner og ferdigheter, osv. Uansett årsak til at arbeidsgivere er involvert, 

avhenger posisjonen til den enkelte ungdommen på trinnene. For saksbehandlere er det 

utfordrende å utvikle et nettverk av arbeidsgivere som kan tilby denne typen støtte og 

engasjement. 
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6. Eksempel på Igma metodens implementering  
 

Oppsettet for implementeringen av Igma-metoden består ideelt av følgende seks generelle trinn. 

Implementeringsorganisasjonen utarbeider og tilrettelegger hvert trinn. I dette kapittelet finner            

du generell informasjon om implementeringsprosessen, hver gang illustreres dette med et praktisk 

eksempel. 

1. En første forpliktelse   Ledelsen av en eller flere ansvarlige institusjoner i det  

     regionale nettverket tar initiativ til å forberede seg på  

     innføring av Igma. Avhengig av mengden kunnskap om  

     Igma-metoden, blir en prosjektleder utnevnt for å gjennom-

     føre de nødvendige forberedende tiltak i feltet. 

     Dette trinnet består av ytterligere orientering om Igma og

     implementeringskrav som et supplement til problemene som 

     eksisterer og om innspill som trengs fra regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet lanserte den britiske regjeringen et nytt program 

rettet mot arbeidsløse ungdommer og skole-frafall. Dette programmet ble kalt The Learning 

Gateway. Målet var å nå unge mennesker som ikke hadde et minimi kvalifikasjonsnivå og motivere 

dem til å begynne å studere igjen. På regionalt nivå var det en utfordrende ny oppgave å nå for 

eksempel 1000 unge mennesker innen to år bare i Newcastle-området (Nord-England). Som en del 

av en europeisk utveksling ble Revalento invitert til å holde presentasjon om individualiserte 

strategier for bystyret i Newcastle. Da dette ble oppfattet som en nødvendig, men dramatisk 

forandring fra "One Size fits All" -strategien som var den vanlige måten å tenke på de forskjellige 

tjenestene, ble det inngått en avtale med Revalento for å stimulere disse tjenesteendringene. Det 

første trinnet var å invitere de viktigste interessentorganisasjonene og informere dem om prosjektet, 

de forskjellige trinnene og deres rolle i implementeringen. 

En mindre utvalg av sentrale læringsorganisasjoner, Læringsfagstyret, Karriereveiledningen, 

Arbeidstilsynet, bystyret ble opprettet og mottatt informasjon om hva igma handler om og hva som 

generelt kreves for å gjennomføre metoden. Finansieringsorganisasjonen (ansvarlig for regional 

implementering av National Learning Gateway) utnevnte en prosjektleder. Sammen med 

prosjektlederen besøkte Revalento et utvalg av serviceorganisasjoner for å gjøre seg kjent med 

nåværende arbeidsprosesser, tilbudte tjenester, problemer som oppstår og muligheter og vilje til å 

endre seg. 

I tillegg til mangelen på individuelle tjenester var hovedutfordringene ansvarsfordeling, endring av 

gamle rutiner og tilbud av tjenester som er attraktive, rimelige og effektive. 
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2. Finjustering av modellen Modellen er undersøkt og tilpasset delvis til regionens krav og 

erfaringer og til de anvendte prosessene. Dette gjøres i nært 

samarbeid med representanter for det regionale nettverket, 

også som en del av en prosess med økende engasjement og 

kommunikasjon. 

 Dette trinnet består av: 

 a. Samle inn regional informasjon (både skriftlig og på stedet); 

 b. Å sette opp arbeidsgrupper med representanter / fagfolk fra 

de mest relevante interessentene i nettverket; 

 c. Forberedelse i en mindre arbeidsgruppe (prosess, 

fremgangstrinn og verktøy); 

 d. Som konklusjon: er vi enige om at den egendefinerte modellen 

og de tilhørende verktøyene er det vi som arbeidsgruppe 

anbefaler ledelsen til å jobbe med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når den første orienteringengjennomførdes og utkastet til strategien ble godkjent av komiteen, ble 

det dannet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens oppgave var å tilpasse metoden og definere hva 

profesjonelle folk trengte å vite for å være i stand til å bruke det (inkludert støtteverktøy og materialer 

som møtte behovene til Learning Gateway når det gjelder personvern). 

Arbeidsgruppen besto av ledere og fagfolk fra ulike tjenesteorganisasjoner. Du besøkte og intervjuet 

alle tjenesteleverandører. Disse besøkene hadde til formål å informere interessentene om hva Igma 

handler om, og hvorfor det bør innføres, hvordan er det å arbeide med forpliktelse til forandring, samt 

å samle ideer for endring av tjenester. 

I intervjuene viste mange tjenesteorganisasjoner at deres største utfordring var å rekruttere unge 

fordi det ikke var noe budsjett for dette. Den andre store utfordringen var å holde ungdommene i 

programmet: å sitte hele dagen i et rom og høre på undervisningen var ikke den sterke siden av denne 

målgruppen. De fleste som ble intervjuet var imidlertid ikke klar over sin egen rolle i dette på dette 

stadiet. 

Når implementeringsaspekter og støtteverktøy ble organisert i fellesskap og et fremgangstrinn ble 

gjort, presenterte Revalento en utdannelsesmanual og et kort utdanningsprogram. Saksbehandling i 

kombinasjon med fremgangstrinn ble ansett som kjernen i utdanningen da den reagerte på 

tvetydighetsproblemet i ansvarsfordelingen. Utdanningsprogrammet har to mål: motivere og trene 

medarbeidere i sin nye rolle og ansvar; instruere dem om hvordan de kan bruke de støttende 

overvåkingsverktøyene og hvordan de kan lære av tilbakemeldingene disse instrumentene oppretter.  
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3. Utvide engasjemanget   Ledelsen av alle ansvarlige institusjoner som er involvert 

 i integrasjonsmålet (arbeidsledighet, innvandrere, unge i 

 fare osv.) blir informert om Igma-metoden, måten den 

 er tilpasset for å møte lokale og regionale behov og 

 hvilken type støtte som interessenter skal gi 

 implementeringsprosessen .  

  Dette trinnet består av: 

  a. å informere ledelsen av alle interessentorganisasjoner 

  b. å bekrefte deres engasjement 

  c. Kommunikasjon om forpliktelse og neste trinn for 

 nettverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representanter (de fleste ledere) for alle de 16 tjenesteleverandører (dekker overnatting for unge 

mennesker uten foreldrenes støtte, opplæring, skjermet arbeid, spesialiserte ungdomstjenester, 

osv.), ble bystyret, Labour Office, Career Guidance Council and Learning and Skills Council invitert til 

et felles møte i implementering av Igma (hva, hvordan og når). Det avtalte ledelseskonseptet ble 

presentert, samt verktøy og prosedyrer for overvåking av arbeidsbelastning og oppnådde resultater. 

Målene for utdanningsprogrammene ble forklart og diskutert. 

En av de første resultatene av den forrige forberedelse og intervjuet scenen presenteres: mange flere 

unge enn forventet hadde problemer med rusmisbruk, og derfor var utilstrekkelig for å håndtere 

problemet på riktig servicenivået. På grunn av denne nye informasjonen søkte lærings- og 

kompetansesrådet om mer lokal finansiering for å gi mer faglig støtte på dette området. 

Noen motiverende insentiver også presentert, som kan tilbys til unge mennesker når de viste 

fremgang: gavekort på klær, tilgang til bestemte hobby områder, treningskort, etc. De fleste av de 

insentiver som tilbys av lokale bedrifter, og var kun tilgjengelig for ansatte med saken lederansvar. 

Ved slutten av møtet ble representanter invitert til å engasjere seg i gjennomføring av de presenterte 

ideer om saksbehandling, de foreslåtte verktøyene og målene for utdanningsprogrammet. 

 En dato ble satt til å informere alle ledere om resultatene av utdanningsprogrammet.  
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4. Utdanne nettverket Saksbehandlere og treningsleverandører ble i fellesskap opplært 

i å jobbe med metoden. Utdanningen fokuserte på ideene bak 

Igma-metoden, alle involverte roller og ansvar, klientrapporter, 

oppfølgning av fremgang, hva kunden virkelig trenger, støtte 

verktøy, finne nye løsninger på gamle problemer.  

 

 Kommunikasjonsprosessen er et viktig element gjennom hele 

treningsprosessen. På slutten av treningen kan deltakerne bruke 

modellen og relaterte verktøy innenfor sin egen organisasjons 

sammenheng. Avhengig av utdanningstiden vurderes 

potensielle utviklingsproblemer og ytterligere forbedringsstøtte 

/ betingelser. I denne utgangen kan utdanningen enkelt knyttes 

sammen med pågående kvalitets- eller HRD-programmer.Dette 

trinnet består vanligvis av to dagers treningsutdanning for 

blandede grupper opptil 15 personer. Antall treningspass 

avhenger av utvalgte mål og implementeringskrav.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Newcastle-området ble over en periode på tre måneder, over 150 ansatte på utdanningsleveran-

dører, mellomledere og utnevnte saksbehandlere opplært i Igma metoden. Alle treningspass er 

blandede: Ledere og fagpersoner fra ulike organisasjoner trenes sammen. På denne måten kan 

utdanningen spesifikt målrette forholdet mellom en saksbehandler – «case manager» og en 

leverandør. Bestemmelsen er ikke det sentrale tiltaket som skal hjelpe unge mennesker i Learning 

Gateway, men det er etterspørselen som saksbehandleren formulerer. Fokus på etterspørsel vil føre 

til bestemmelse som virkelig tilfredsstiller behovet. 

En av de opplæringens første effekter var at ansatte bland utdanningsleverandørsorganisasjoner  

konkluderte selv med at deres program for unge mennesker gått glipp av poenget: å holde 

ungdomer som har problem med frafall i et klasserom er ikke den passende tilnærmingen til denne 

gruppen. I stedetmå de diskutere hvordan programmer kan gjøres mer attraktive ved å 

redusereundervisningen i klasserommet og legge friluftslivs- og praktiske aktiviteter (som f.eks. å 

reparere og vedlikeholde biler). Praktiske endringer ble funnet ved å bare stille spørsmålet: hva kan 

du endre nesten umiddelbart? 

Personalet følte seg støttet av det enkle faktum at de nå hadde verktøy for å informere ledelsen om 

hva ungdommen virkelig trengte; om hvor mye tid det egentlig tar å kontakte og rekruttere unge 

mennesker som "ikke synlige" til myndigheter. Det ble også ansett som et stort skritt for å møte 

nettverket i utdanningssituasjonen for å bli kjent med hverandre og for å forbedre samarbeidet.  
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5. Informere ledelsen Kort tid etter den siste treningen presenteres 

treningsresultatene for lederne av alle involverte organisasjoner. 

Ledelsens tilbakemelding på deltakerne samt 

utdanningsresultatene rapporteres tilbake til alle involverte. 

Sesjonen er utgangspunktet for nye samarbeidsinitiativer, nye 

serviceinitiativer og forbedring av den underliggende lokale 

politikken knyttet til målgruppens tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I tilbakemeldingssesjonen ble følgende forslag til forbedring foretatt av interessentorganisasjoner 

(Karriere råd, Arbeidskontor, Byrådet i Newcastle, Lærings- og kompetansesamfunnet): 

- Før du introduserer et serviceinitiativ, bli først kjent med publikum! 

- Organiser kombinert rekruttering strategier i stedet for bare å skille handlinger fra hver enkelt 

leverandør organisasjon 

- Begrens dramatisk tid i klasserommet og istedet skape alternative og mer attraktive læringsmiljøer 

- Tillat individuell fleksibilitet i de tilbudte programmene; 

  Noen unge trenger mindre tid, og andre krever mer intensiv programmer og støtte 

- Arranger for samarbeid med arbeidsgivere allerede i programmene 

- Sette opp ordninger (innenfor policy og finansiering samt i programmene selv) som tillater unge å 

forlate området dersom de er mer i tråd med deres ambisjoner 

- Endre finansieringsprinsippene for å betale et engangsbeløp i gjennomsnitt og ikke for hver enkelt 

ungdom, noe som gjør at tilbyderne legger pengene der de virkelig trengs 

- Utnevne medarbeidere som er virkelig motivert til å bli saksbehandler og som har de nødvendige 

ferdigheter og kompetanser til å jobbe med unge mennesker! 
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6. Oppfølgning Når man arbeider med metoden under en betydelig periode 

(minst seks måneder), kan de første gradvise fremdrifts-

resultatene bli presentert, og en evaluering av de oppnådde 

resultatene vil bli presentert. En slik evaluering kan brukes til å 

videreutvikle den implementerte metoden i tråd med regionale 

behov, for å motivere alle involverte og holde kurset. 

Resultatene kan også brukes til å fremme arbeidet til alle 

involverte og gi bevis på hva som virkelig trengs for å jobbe på 

vegne av en bestemt klientgruppe (adresse spesifikke behov og 

tilleggsprogrammer eller støtte). En del av dette resultatet er 

data og fakta som vil bli brukt til å få tilleggsfinansiering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etter seks måneder ble alle interessentorganisasjoner invitert til å gjøre en felles evaluering av 

hvordan Learning Gateway jobbet og hvordan metoden med saksbehandlare – «case manager» bidro 

til å forbedre servicenivået og påvirke unge menneskers liv og fremtid.  

Følgende forbedringer / endringer ble rapportert: 

- Større endringer i utførelsen av de tilbudte programmene: mer oppmerksomhet til praktiske 

aktiviteter i ungdomsområdet; flere frilufts- og fritidsaktiviteter 

- Garasjer og mekaniske verksteder ble tilbudt som en del av treningen, også på lørdager 

- Musikkverksteder og replokasjoner ble gjort tilgjengelig 

- Engasjement for Newcastle United som inspirerende mentorer 

- En fotballkonkurranse ble opprettet av en gruppe leverandører som en måte å komme i kontakt med 

skippere og rekruttere dem til programmet 

- Forebyggende programmer startet som et logisk tillegg til det "kurative" programmet som Learning 

Gateway egentlig er; 

- Overordnet nivå av prestasjon (holde unge i programmet) har gradvis økt 

- Leverandørorganisasjoner som ikke kan tilpasse og forbedre sine tilbud, forlot Learning Gateway-

programmet, og åtte nye organisasjoner ble rekruttert (og senere mottatt videreutdanning) 

I løpet av et og et halvt år ble Newcastle-området et av de mest effektive områdene innen Learning 

Gateway. De var i stand til å holde ungdommene i programmet og bringe dem til enten 

videreutdanning eller en jobb. Basert på denne suksessen har lignende implementeringer av Igma blitt 

gjort i Gateshead, Sunderland, Lincolnshire og Rutland. 
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