IA (Inkluderende arbeidsliv) for UB
Til lærere:
- vær tilstede under IA – seminaret. Lærer har ansvar for elevenes oppførsel, vi anbefaler at alle mobiler
er avslått og at de ikke er i bruk under seminaret. Det kan være en god ide og snakke med elevene i
forkant hvordan de møter representantene fra NAV, respekt er selvfølge.
- IA – seminaret varer ca 2 timer (?) og det er nødvendig med nettilgang og at PC er tilgjengelig. Hvis
dette ikke er tilgjengelig må det gis beskjed på forhånd. NAV legger opp til elevaktiviserende aktiviteter.
- I løpet av seminaret skal UB’ene jobbe med bedriftens leveregler (erstatter mål- og handlingsplan) og
det skal signeres en samarbeidsavtale mellom UB og NAV. Førsteutkastet av bedriftens leveregler og
signert samarbeidsavtale leveres samlet til NAV på seminaret. NAV legger igjen utfylte diplomer, som
dere må dele ut til UB (ene)etter seminaret. Det er kun bedrifter som har signert samarbeidsavtale som
skal ha diplom. Dette gjøres når IA – seminaret er slutt, altså samme dag som NAV besøker skolen.
Bedriftene er dermed IA – sertifiserte.
- Elevene tar vare på førsteutkast og jobber videre med det frem til fristen for å levere inn ferdigstilte
leveregler. Vi anbefaler at levereglene også er godt synlig i bedriften. Fristen for å sende inn ferdigstilte
leveregler er 1. desember 2014. Leveregler sendes på epost til jorunn.moss@nav.no
- Få fylkesmessa for UB 24. mars deles det ut pris til beste IA – bedrift. I delårsrapporten skal IA arbeidet
synliggjøres. En god måte å gjøre dette på er at elevene deler sine erfaringer i prosessen fra de startet
arbeidet som nysertifisert IA – bedrift og frem til ferdigstillelse av leveregler og selvsagt gjerne erfaringer
etter at levereglene ble ferdig.
- tilslutt vil vi oppfordre dere til være engasjerte og begeistret både i forkant, underveis og i etterkant.

Tidsfrister dette året:
- Dato for gjennomføring IA - seminar: 20. - 31. Oktober. Nøyaktig tid og sted kunngjøres på UE’s
nettsider og sendes på epost til de som har meldt på bedriften(e).
-

1. Desember frist for å levere inn ferdigstille leveregler. Sendes på Mail til Jorunn.moss@nav.no,

-

Frist for innsending av materiell fylkesmessa er 20. februar 2015.

Kontaktinformasjon til NAVs IA - team:
Siv Kristiansen: Siv.kristiansen@nav.no
Jorunn Moss: jorunn.moss@nav.no
Sara Sylvi Lind: Sara.sylvi.lind@nav.no
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