Informasjon til nyankomne
flyktninger

Til nyankomne flyktninger
Dette skrivet inneholder informasjon om bosetting i Time
kommune. Det er derfor viktig at dere setter dere inn i innholdet her.
Det vil senere bli satt opp eget informasjonskurs der innholdet her blir
repetert. Dere vil da kunne stille spørsmål og få svar på ulike ting dere
lurer på.
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Velkommen til Time kommune
Time er en kommune med om lag 19 000 innbyggere. Det er en by i
kommunen; Bryne, og flere tettsteder som Lye, Kverneland og Undheim.
I Bryne sentrum er det kjøpesenter, restauranter, kafeer, kino og park.
Det er også tog- og busstasjon, der du blant annet kan reise med tog til
Stavanger og Sandnes. Flere steder på Bryne er det el-sykler til
korttidsleie.
Rådhuset i kommunen er på Bryne.
Lye, Undheim og Kverneland har ikke det samme tilbudet som Bryne,
men det er matbutikker, skoler og barnehager alle tre stedene.
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Viktige tjenestetilbud som finnes i Time kommune

Helsestasjon
Helsestasjonstjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og
skade og fremme god fysisk og psykisk helse hos kommende foreldre
og barn i alderen 0-5 år. På helsestasjonen jobber jordmor,
helsesykepleier, lege og fysioterapeut.
Det er tre helsestasjoner i kommunen: Bryne- , Frøyland- og
Undheim helsestasjon.
Gjennom kontakt med nær sagt alle gravide, familier og barn sikrer
tjenesten at hele befolkningen får tilbud om vaksiner,
helseundersøkelser og informasjon om hvordan en kan forebygge
sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling.
Tjenesten er gratis.
Noen av temaene på helseundersøkelsen av barn 0-5 år:
Barnets trivsel og utvikling, samspill og tilknytning, ernæring, motorisk
utvikling, og foreldrerollen. Møt opp 10 minutter før avtalt tid for
veiing og måling av barnet. Barnet veies uten klær, og det er lurt å ta
med et teppe. Du vil få ny tid til neste kontroll etter hver avtale.
Alle flyktninger og asylsøkere får tilbud om en helseundersøkelse innen
3 måneder etter ankomst til Norge. Denne undersøkelsen blir gjort av
helsesykepleier på Bryne helsestasjon.
Ved behov er det lege til stede.
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Vaksinasjon
Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den
begynner vanligvis når barnet er seks uker gammel og følger et eget
program. Rotavirusvaksine blir gitt i munnen, mens alle de andre
vaksinene settes med sprøyte.
Her finner du mer informasjon om helsestasjonen:
http://nettsidenmin.no/Brynehelsestasjon

Skolehelsetjeneste
Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den
skolen de hører til. Skolehelsetjenesten er en forlenging av
helsestasjonstilbudet.
Helsesykepleier ved den enkelte skole har ansvar for skolehelsetjenesten, men legen er medisinskfaglig ansvarlig for tjenesten.
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Fastlege og legevakt
Registrerte asylsøkere som har fått D-nummer, har rett til å stå på liste
hos en fastlege. Det er tre fastlegekontor i Time kommune: Sandtangen
legesenter og Bryne legesenter på Bryne, og Kvernaland legesenter på
Kverneland.
Her kan velge fastlege:
https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege
Dersom du har helseproblemer, enten akutte eller langvarige, kan du
kontakte fastlegen. For helsehjelp utenom vanlig arbeidstid som ikke
kan vente, må du kontakte legevakta på telefon 116 117.
Dersom du ikke har fått fastlege, kan du kontakte Bryne helsestasjon for
kartlegging av helsebehov.
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Behov for helse- og omsorgstjenester
Ved behov for helse og omsorgstjenester kan du ringe til Tjeneste- og
samordningskontoret på telefon 476 08 160.
Du kan også søke digitalt på:
https://www.time.kommune.no/sd/skjema/TKO155/

Barnehage
I Time kommune er det 17 barnehager og en åpen barnehage. Alle barn
bosatt i Time kommune kan søke om barnehageplass i de ordinære
barnehagene.
På denne siden kan du søke om barnehageplass:
https://opptak.mykid.no/kommune/time
I åpen barnehage trenger du ikke å søke om plass. Det er en møteplass
på dagtid for foreldre eller andre omsorgspersoner. I åpen barnehage er
det mange like aktiviteter som i en vanlig barnehage. Forskjellen er at
her må barna ha med seg en voksen.
Personalet legger til rette for ulike aktiviteter, f.eks. samlingsstund,
formingsaktiviteter, måltid og lek. I tillegg kan en bli kjent med andre
småbarnsforeldre, og barn kan få nye lekekamerater.
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Grunnskole for barn og ungdom
Det er 10 grunnskoler i Time kommune. Det er fem barneskoler med
1.-7. trinn for elever som er mellom 6.-13. år, og fire ungdomsskoler
med 8.-10. trinn for elever mellom 13-16 år.
Hovedmålet i grunnskolene er nynorsk. Hovedmålet brukes i skriftlig
opplæring og i skriftlig arbeid.
I Time har vi et eget innføringstilbud for barn og unge som kommer til
Norge. Innføringstilbudet for elever i barneskolealder (6-13. år) er på
Bryne skole, og for elever i ungdomsskolealder (13-16. år) ved Bryne
ungdomsskole.
Tilbudet om språkopplæring i innføringsklassene kan vare inntil to år
før elevene starter på skolene som ligger nærmest der de bor.
Målformen det gis opplæring i på barneskolen er nynorsk. Elevene
på ungdomstrinnet kan velge om de vil ha nynorsk eller bokmål som
hovedmål.
Tilbudet om å gå i innføringsklasser er frivillig, og dersom foreldrene
og barna ønsker det, kan de starte opp på skolen der de bor.
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Barn og unge har rett på et tilbud så raskt som mulig, og senest innen
tre måneder dersom de skal være i Norge ut over tre måneder.
For å gi beskjed om at du har barn eller ungdom i skolealder, og for å få
informasjon om hvilken skole ditt barn skal gå på, kontakt
innbyggerservice på telefon: 51 77 60 00.
Hvis du ikke har fullført grunnskole i hjemlandet ditt, og er mellom 16
og 18 år, er dette noe du må fullføre for å kunne begynne på
videregående skole i Norge. Siden du er eldre enn norsk grunnskolealder, må du gjøre ferdig grunnskolen på Bryne kompetansesenter (se
under).

Bryne kompetansesenter - skole for voksne
Bryne kompetansesenter (BKS) er en skole for voksne som tilbyr
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og
spesialundervisning for voksne.
Målet er å lære om det norske samfunnet, norsk språk og kvalifisere
seg for videregående skole og/eller jobb. Når du er bosatt i Norge har
du rett og plikt til å lære norsk språk og samfunnskunnskap, og du vil
vanligvis få et skoletilbud innen tre måneder fra du kom til Norge.
Du finner mer informasjon om BKS på skolens nettside:
https://www.minskole.no/sprak
Her finner du også skjema du må benytte når du skal søke om
plass: https://www.minskole.no/sprak/artikkel/43915
Du kan ringe oss eller besøke oss hvis du trenger mer informasjon om
opplæringstilbudet, og hvilke lover og rettigheter som gjelder for deg.
Adresse: Torkel Maulands veg 2, 4340 Bryne (inngang C)
Telefon: 51 77 64 58
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Videregående skole
I Time kommune ligger også Bryne videregående skole (Bryne vgs)
som tilbyr opplæring i mange forskjellige yrkesfag og studieforberedende fag. For å begynne på videregående skole må du kunne dokumentere
at du har lært norsk på et gitt nivå, og du må ha godkjent vitnemål fra
grunnskole.
Søknadsfristen til videregående skole er 1. mars og oppstart er i august.
Du kan også søke på andre videregående skoler i Rogaland fylke, og du
konkurrerer deg inn på skolen på bakgrunn av karakterene fra grunnskolen.
Du finner mer informasjon om Bryne vgs på skolens nettside:
https://www.bryne.vgs.no
Du kan også ringe eller besøke skolen hvis du trenger mer informasjon
om opplæringstilbudet og hvilke lover og rettigheter som gjelder for
deg.
Adresse: Hetlandsgata 27, 4344 Bryne
Telefon: 51 92 31 00
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Fritid, kunst, kultur og idrett
I Time kommune finnes det mange ulike tilbud innen fritid, kultur,
friluftsliv og idrett. For eksempel sjakk, fotball, musikkopplæring eller
fritidsklubber for ungdom.
Fritidsavdelingen i Time kommune hjelper deg gjerne inn i aktivitet. Vi
har oversikt over hvilke aktiviteter som finnes hvor, kan hjelpe til med
finansering og utstyr dersom det er nødvendig og hjelper deg med å
komme i gang med en fritidsaktivitet.
Time kommune har egen kulturskole som gir opplæring til barn og unge
innen musikk, dans/ballett,drama/teater, kunstfag og skapende skriving.
Kulturskolen samarbeider med barnehage oggrunnskole.
Les mer om Time kulturskule her: https://www.minskole.no/tks
For mer informasjon om fritidsaktiviteter i Time kommune kan du
kontakte innbyggerservice på telefon: 51 77 60 00.
Se også oversikt over noen av fritidsaktivitetene som finnes i Time
kommune på: www.aktivjaren.no
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Flyktningetjenesten:
Flyktningetjenesten Time og Klepp bosetter flyktninger etter avtale
med IMDI. Vi veileder deg om det praktiske knyttet til bosettingen, og
sørger for at du blir kjent med tjenester og tilbud i kommunen.
Vi har ansvar for introduksjonsprogrammet for flyktninger.
Tilbudet er gratis.
Adresse til Bryne kompetansesenter: Torkel Maulands veg 2, 4340
Bryne (inngang A)
For mer informasjon kontakt flyktningetjenesten Time og Klepp på
telefon: 51 77 62 70.
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NAV
NAV har ansvar for å veilede personer som trenger hjelp til å komme i
arbeid, eller som ikke klarer å forsørge seg selv eller sin familie. For å
få bistand av NAV til å skaffe arbeid, må du først fått godkjent
oppholdstillatelse i Norge.
For å få rett til økonomisk støtte fra NAV, må du både ha godkjent
oppholdstillatelse og være bosatt i en kommune etter avtale med UDI.
Hvis du har økonomiske behov før du er bosatt i en kommune, vil NAV
kunne bistå slik at du kommer i dialog med nærmeste mottak i regi av
UDI.
Mer informasjon om hvordan du får bistand fra NAV finner du på:
www.nav.no

Økonomisk støtte i starten av oppholdet
Når du er bosatt i kommunen etter avtale med IMDI, kan du ha rett til
økonomisk sosialhjelp hos NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen).
Har du egne midler, må disse brukes først. NAV beregner hvor mye
penger du kan få frem til du får jobb eller annen inntekt. Du kan for
eksempel ha rett til å få dekket utgifter til mat, klær, strøm, husleie og
internett hvis du ikke kan betale dette selv.
For mer informasjon kan du ringe flyktningetjenesten Time og Klepp på
telefon: 51 77 62 70.
Flyktningetjenesten kan hjelpe deg med å søke til NAV.
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Informasjon om viktige praktiske forhold

Bosituasjonen
Når IMDI finner en kommune til deg, vil kommunen tilby deg en
leiebolig. Hvis du ikke har fått tildelt bosettingskommune, kan du finne
bolig selv, og avtale selvbosetting.
Vi ber da om at du ikke signerer leiekontrakt før du har snakket med
flyktningetjenesten Time og Klepp.
Dersom du allerede har signert leiekontrakt, ring flyktningetjenesten på
telefon: 51 77 62 70.

Kartlegging av den enkeltes kompetanse og skolenivå
Enten du ønsker å jobbe eller å gå på Bryne kompetansesenter for å
lære norsk eller ta grunnskolefag, må din tidligere utdanning og
arbeidserfaring kartlegges.
Dette er nødvendig for at vi skal kunne gi deg et opplæringstilbud eller
arbeid som passer dine forutsetninger. Hvis du har med vitnemål om
utdanning, må disse vurderes og søkes godkjent av NOKUT.
Merk at en del kartlegging starter allerede på flyktningmottaket, men
når du er bosatt i Time kommune er det Flyktningetjenesten og Bryne
kompetansesenter som har ansvar for dette.
Mer informasjon om NOKUT finner du på: www.nokut.no
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Kontakt med familie i hjemlandet ditt
De fleste telefonselskap krever at du har norsk fødselsnummer for å
opprette abonnement hos dem. Det samme gjelder for internett. Vi
anbefaler derfor bruk av WhatsApp i starten.
Ta kontakt med flyktningetjenesten Time og Klepp for nærmere
informasjon på telefon: 51 77 62 70.

Telefon til nødhjelp
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
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Postboks 38, 4349 Bryne

Tlf. 51 77 60 00

E-post: post@time.kommune.no

www.time.kommune.no

