
Uranienborg starter språkkafé for flyktninger bosatt i bydel 
Frogner.   

Vil du vite mer? Kan du tenke deg å delta?   

Oslo 09.03. 2016  

Bakgrunn for ideen 

Det bosettes for tiden mange flyktninger i bydel Frogner, nærmere bestemt mellom 80 og 
90 personer i 2016. De fleste av disse starter på et toårig Introduksjonsprogram. Målet med 
dette er at deltakerne skal komme i arbeid eller starte på videre utdanning etter at 
programmet er fullført. Norskopplæring utgjør den viktigste delen av programmet, i tillegg 
kommer samfunnskunnskap og arbeidspraksis. Mange flyktninger opplever at de har få 
muligheter for å praktisere norsk; det er vanskelig å bli kjent med nordmenn og komme inn 
i norsktalende miljøer.  

Røde Kors driver språkkafé flere steder i byen, blant annet på Majorstua bibliotek.  Det er 
lang kø for å komme inn og mange blir avvist på grunn av plassmangel.  Kafeen er åpen 
både for arbeidsinnvandrere (som må sørge for å lære norsk selv, uten tilbud fra det 
offentlige) og flyktninger.  

Vi har, i hvert fall i første omgang, valgt å reservere Uranienborg språkkafé for flyktninger. 
Det er ut fra tanken om at de ofte befinner seg i en særskilt sårbar situasjon, samtidig som 
de innvilget opphold og mest sannsynlig blir boende permanent i Norge.  Muligheten for å 
delta i arbeidslivet og på andre viktige samfunns- og sosiale arenaer, avhenger av at 
flyktningene lærer seg norsk. Å tilegne seg et språk forutsetter at man har mulighet for å 
praktisere sine nye språkferdigheter.  Å delta i norskspråklige fellesskap øker også 
motivasjonen for fortsatt læring.   

Slik tenker vi oss kafeen gjennomført 

Kafeen starter 14. mars og arrangeres hver annen mandag fra kl. 18.30 til 20, fram til 
sommeren (ikke 2. påskedag og 2. pinsedag). Vi deler kafétiden i to.  Den første økta 
består i samtaletrening, som er styrt. Vi sitter i smågrupper (fire til sju personer) rundt 
bord. Hvert bord har en vert som introduserer tema og opplegg for samtalen. Temaet for 
den første kafeen er for eksempel å presentere seg selv. Det meste av samtalen foregår 
likevel én til en. Det er derfor viktig at det er omtrent like mange norsktalende som 
flyktninger til stede på kafeen.  Skrivesaker er tilgjengelig på bordene.   

Deretter tar vi en pause med enkel servering, fortrinnsvis kaffe/te, vafler e.l.  

Etter pausen er det «fritt fram» med å gå rundt, snakke med andre tilstedeværende, 
kanskje spille spill osv.  Noen ganger vil det bli musikk, allsang eller andre kulturinnslag. Å 
synge skaper fellesskap og kan være en god måte å lære språk på.  

Deltakerne (flyktningene) skal trekkes raskt inn, både i det praktiske arbeidet 
(forberedelse av mat, servering og rydding) og i kulturformidling. De kan for eksempel ta 
med seg instrumenter de måtte ha. Ideelt sett bør det også finnes rytmeinstrumenter eller 
andre instrumenter i lokalet. Atlas, Oslo- kart, PC med prosjektor er tilgjengelig, og kan 
brukes når det egner seg. 



Alle som er til stede på kafeen skal ha navnelapp med godt synlig påskrift. Vi anstrenger 
oss for å lære og å bruke hverandres navn. Å håndhilse er en vane mange har fra sine 
hjemland.  Det er en fin skikk å videreføre i kafeen.   

Målet med kafeen  

I tillegg til å representere en arena hvor nybosatte flyktninger i bydel Frogner kan lære, og 
praktisere sine norskspråklige ferdigheter, er målet med kaféen å etablere et fellesskap 
som er hyggelig for alle.  Håpet er at kafeen på sikt kan bidra til at det bygges relasjoner 
og nettverk; mellom flyktningene og oss norsktalende, flyktningene seg i mellom og internt 
i menigheten (og venner av denne).   

Det er vanskelig å planlegge i detalj hvordan kafeen vil fungere. Noe av hensikten med 
tiltaket er nettopp å legge til rette for det spontane og uforutsette, både hva gjelder ideer 
til aktiviteter og samhandling mellom de ulike gjestene.  

Arrangøransvarlig  

Uranienborg menighet er formelt ansvarlig for språkkafeen, og sørger for utgifter til drift. 
Kafeen arrangeres i Uranienborg Menighetshus. Den er basert på frivillig innsats. 

Det skal ikke drives forkynnende virksomhet på kafeen.  

Vil du delta på kafeen, har du flere muligheter………… 

-som medlem i en vertskapsgruppe 

Vi er to vertskapsgrupper som påtar oss gjennomføringen av kafeen hver sin gang. Det 
betyr å legge praktisk til rette for kafeen, og være til stede som vertskap. Etter som 
driften kommer i gjenge, regner vi med at det ikke kreves særlig mye ekstra planlegging 
utover den ene dagen kafeen avholdes. Målet er at vi skal være såpass mange i hver av de 
to gruppene at vi er nok «verter» rundt på bordene, og at det ikke er noen katastrofe om 
en eller to er bortreist eller syk. De som er med i vertskapsgruppene bør vite at de har lyst 
til, og stort sett kan delta på «sin» kafé en gang i måneden.  

-som samtalepartner 

I tillegg til vertskapsgruppene trenger vi en liste med «samtalepartnere». Disse er med på 
kafeen en gang i måneden (eller oftere hvis man har tid og lyst). Det er en fordel at 
flyktningene som kommer treffer noen av de samme personene igjen, slik at de kan bli 
kjent med navn m.m. Vi håper derfor å få en liste med samtalepartnere som har anledning 
til å delta regelmessig. Det er det aller beste. Men vi har også bruk for personer som vi kan 
mobiliseres (via mail eller mobil) når det er nødvendig.  

I tillegg til disse mer eller mindre faste samtalepartnerne, vil det også være rom for 
«gjesteopptredener». Det kan være venner og bekjente, eller andre som måtte ha lyst å 
bli med på kaféen én gang, eller dann og vann.  

Er du interessert, ta kontakt med:  

Trude Brita Nergård     977 26 311    

Trudebrita.nergard@gmail.com    

mailto:Trudebrita.nergard@gmail.com

