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(Kommunikasjonsrådgiver NAV Agder) 
//  Forfall: Dan Korsvik, Kristoffer Niemi-Olsen (Vest-Agder Elev- og Læringombud) 
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Referat 
 
Agendaen for møtet var planleggingen av Workshop for ungdom. 
 
Det arrangeres en workshop for ungdom i september 2019, uke 38. Det foreslås at den 
arrangeres i Kaféen, eventuelt Hagen, på fylkeshuset i Kristiansand. Eksakt dato i uke 38 
kommer vi tilbake til. Tittel på workshop utarbeides.  
 
Målet med workshoppen. Jfr. Strategi for brukermedvirkning i NAV: 

1. Innspill fra ungdom for å bedre NAVs tjenester.  
2. Engasjere ungdommer, som ønsker å være en kunnskapsbase/lyttegruppe, i forhold 

til NAVs tjenester. 
 
Kommunikasjonsrådgiverne ved NAV Agder utarbeidet promoteringsmateriell, som skal 
inneholde et fengende navn og budskap: 

• Teaser som kan brukes i sosiale medier 

• Hand-outs/flyer/infoskriv 

• Plakat 
 
Vi ønsker å rekruttere ungdom via følgende kanaler 

• Organisasjonene/foreningene som er representert i NAV Agder Brukerutvalg 

• Lindesnes-losen 

• Jobbskolen 

• OT-ungdom, via Kompetanse Agder. 

• NAV-ledere i Agder 

• Arendalsuka Ung 

• Videregående skoler 
 
 
 



 
 

 
 
 

Utkast til program:  

• Introduksjon med kompetanse om NAV 

• Gruppeoppgaver (headinger og underspørsmål). Eksempelvis «lappemetoden», 
individuelt og i gruppe. Viktig at alle inkluderes. 

• Konkludere 

• Engasjere ungdommene til å delta i en kunnskapsbase/lyttegruppe for NAV Agder 
 
Tips til gjennomføringen: 

• Invitere inn en fra et annet brukerråd 

• Informere om at det ikke skal tas bilder o.l. uten at det gis samtykke fra de det gjelder. 

• Bevertning og reisekostnader dekkes 

• Ta bilde av resultatene og dokumentere arbeidet godt 

• Pressestrategi (det må tas høyde for at noen ikke ønsker fokus og publisitet) 

• Engasjerte møteledere, som holder dialogen i gang og er godt forberedt. 


