
Sendes til: flyktningguide.oslo@redcross.no, eller per post til: Flyktningguiden, Oslo Røde Kors, Postboks 3, 0133 Oslo 
Besøksadresse: Christian Krohgs gate 2, 2 etasje, Oslo. Telefonnummer: 468 07 528/412 39 492 

 

Søknad om flyktningguide 
Dette skjemaet vil leses av ansatte og frivillige gruppeledere i Flyktningguiden, Oslo Røde Kors 
 
Hva er flyktningguiden? 
Flyktningguiden er et tilbud som bidrar til at en som er ny i Norge får støtte og hjelp til å tilpasse seg en ny hverdag 
og mulighet til å praktisere norsk. Flyktning og guide gjør aktiviteter sammen som f. eks. å gå på kafe, 
kino,språktrening, fotballkamp, eller bare prate og være sammen. Møtene skjer to ganger i måneden i minst ett år. 
Flyktningguiden er en en-til-en aktivitet og parene er satt sammen på bakgrunn av felles interesser, yrkesbakgrunn, 
alder, familiesituasjon og bosted. 
 
Flyktningguide er for deg som fyller ett eller flere av disse kriteriene: 
- Nylig bosatt flyktning i Oslo 
-Er motivert for å ha en flyktningguide 
 
Fyll ut personalia: 
Fornavn  Etternavn  
Fødselsdato  Kjønn  
Adresse  Telefonnummer  
Postnummer  E-post  

 
Bor du:           alene            i kollektiv             med ektefelle/samboer            barn (Hvor gamle er barna? ____________) 
Hvilke språk snakker du? __________________________ 
Språknivå norsk muntlig:        lite         middels       god 
Hvilket land er du født i? _________________________ 
Hvor lenge har du bodd i Norge? ______________________ Hvor lenge har du bodd i Oslo? ___________________ 
 
Hvordan vil du beskrive deg selv? 
 
 

 
Hva liker du å gjøre? 
 
 
Hvilken utdanning og/eller yrkesbakgrunn har du fra hjemlandet ditt? 
 
 
Hva ønsker du for framtiden? Har du et mål? 
 
 
Taushetsløfte: 
Jeg forplikter meg til ikke å meddele noe av de personlige opplysninger jeg mottar fra min flyktningguide til noen 
utenforstående.  Sted/dato:______________________  Underskrift:____________________________ 

Kan dere delta på koblingskafè: 17-19? 

Fylles ut av kontaktperson i bydelen  Fylles ut av Oslo Røde Kors 
Navn  Søknad mottatt  
Telefonnummer  Flyktningguide  
E-post  Koblingsmøte  
Bydel  Første møte  
Kan dere møte på dagtid?_____ Når?______ Gruppeleder  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00674

