
VINTAGE BABY-ET 
EKSEMPEL PÅ SOSIALT 

ENTREPRENØRSKAP

Nye perspektiver for økt 
bærekraft i 
integreringsarbeid i 
kommunene



HVA ER BÆREKRAFTIG
INTEGRERING?
Bedre utnyttelse av integreringstilskuddet i
kommunene

Høyere måloppnåelse i introduksjonsordringen

Positive effekter for enkeltpersoner og familier
som innvandrer til Norge, i form av høyere
samfunns- og arbeidslivsdeltakelse



SOSIALT ENTREPRENØRSKAP-
VERDISKAPING SOM 
INKLUDERINGSVERKTØY 

Vi er sosiale entreprenører

Sosialt entreprenørskap innebærer etablering av en
virksomhet hvis hovedmål å løse et sosialt eller
samfunnsmessige problem på en innovativ måte, ved
bruk av metoder og verktøy fra forretningsverden
(UiO).



DET SOSIALE 
PROBLEMET VI 

JOBBER MED

Kvinner med minoritetsbakgrunn i vår målgruppe står 
lenger fra arbeidslivet enn andre 

I Norge er man i de fleste familier avhengig av to 
inntekter for å unngå barnefattigdom, generell 
fattigdomsproblematikk og belastning av velferdsytelser. 

Lavere måloppnåelse enn majoriteten i 
introduksjonsprogrammet. Færre kvalifiserer til ordinært 
arbeidsliv. 

Personer uten grunnskole har få muligheter til å samle 
formelle kvalifikasjoner eller ta fagbrev



VÅR MODELL

Et sosiokulturelt perspektiv på læring: trening i 
arbeidstaker-rollen. 

Både språkpraksis, arbeids-praksis og 
sysselsettingsarena: Tilpasse innhold for læring

Tett samarbeid med NAV i rekruttering, 
oppfølging og videreformidling til ordinært 
arbeidsliv.

Tett samarbeid med lokalt næringsliv om 
leveranser innen kvinnenes kompetanseområde.



VINTAGE BABY-NYE PERSPEKTIVER 
PÅ INTEGRERING AV 
INNVANDRER-KVINNER 

Et sosialt entreprenørskapsprosjekt startet i 2014: 
alternativ lærings og sysselsettingsarena. 

Realisert gjennom tilskudd til sosialt entreprenørskap
(AV-dir) og i samarbeid med NAV Sandefjord og
Sandefjord kommune. 

Cafeen åpnet dørene i oktober 2015, i dag har vi 
Cafe, Systue, Renholds-byrå, Kantinedrift og utleie av 
kantineassistent.

8-10 ansatte i målgruppen (til enhver tid) og 4-5 
praktikanter

Realkompetansevurdering opp mot delkompetansemål



SAMSKAPING FOR KVALIFISERING TIL 
ORDINÆRT ARBEIDSLIV 

Rekruttering til arbeids eller 
språkpraksis i samarbeid 
med NAV Sandefjord. Etter 
eller parallelt med norsk 
undervisning

Utvikling av språkferdigheter 
og arbeidsoverførbare 
egenskaper hos VB (inntil 6 
måneder).
Realkompetansevurdering

Sysselsetting i eller utenfor 
VB.
Kontakt med / 
videreformidling til NAV 
MARKED

Ordinært arbeidsliv

Samarbeid med partnere i 
næringslivet:
• Skagerak International School
• Connections reisebyrå AS
• Adstate AS
• Stella Polaris
• Sandefjord kommune
• Fjellsport AS

Leveranse av produkter og tjenester 
til privat og bedriftsmarked
innen kvinnenes kompetanseområder



POTENSIELL
SAMFUNNSØKONOMISK VERDI AV 
SYSSELSETTING

Verktøy for å redusere barnefattigdom

Redusere press på offentlige velferdsgoder

Redusert arbeidsledighet i målgruppen

Holdnings-endringer i konservative
innvandrermiljøer

Redusere sosial reproduksjon av ulikhet



SANDEFJORD KOMMUNE SOM
TILRETTELEGGER OG INTRAPRENØR

La VB levere en opplæringstjeneste som supplerer
ordinær opplæring basert på et definert behov (2016).

Samskape en tiltaksleveranse for å fylle et udekket
behov i målgruppen

Vedta å satse på sosialt entreprenørskap i sin 
strategiske næringsplan (2018)

Etablere politisk vedtatt tilskuddsordning til sosiale
entreprenører i kommunen (2019). 

Vedtatt i strategisk næringsplan å bidra med 100 000 i 
3 år (2019-2021) til en klynge for sosialt
entreprenørskap. 

Lykke til!
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