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Hvordan man behandler en person – å oppføre seg mot han 

Å bli behandlet bra – At folk er respektfulle mot deg 

Å bli behandlet dårlig – at folk er respektløse eller frekke mot deg 

Å behandle en søknad – å gjøre noe med søknaden: Å lese den og så gi svar, ja eller nei.  

Å tilhøre – å høre til, det betyr at noen eier det eller at noen føler at man er en del av det 

Å tilhøre et miljø – å være en del av en gruppe mennesker, for eksempel å tilhøre et fotball-miljø eller 

et muslimsk miljø 

Å tillate – å godta, å akseptere. Det betyr å si at man syns noe er greit eller si at det er lov 

Å gi tillatelse – Å gi lov til 

Opphold – å være et sted. Man kan ha en natts opphold på et hotell, eller man kan ha et langt 

opphold på flere år i Norge 

Oppholdstillatelse – å ha lov til å være et sted over lengre tid 

Å registrere seg – å skrive inn navnet sitt, adressen sin ++ et sted. Man kan registrere seg hos NAV 

eller på et treningssenter, for eksempel 

Folkeregister – Et sted der alle navn og adresser på folk står skrevet ned 

Informasjons-plikt: At man plikter å gi informasjon. Det betyr at man må gi informasjon. 

Å følge opp – Å passe på mens noen lærer mer eller vokser opp. Man må for eksempel følge opp 

barna sine. Man må følge opp innvandrere som kommer til Norge, det vil si at man må følge med på 

hvordan det går med dem og snakke med dem litt hver måned, for eksempel. 

Oppfølging – Å følge opp noen, passe på dem underveis. Spørre hvordan det går og hjelpe dem 

kanskje hver dag, kanskje en gang i uka eller kanskje bare en gang i måneden. Barn må få oppfølging 

mange ganger om dagen, voksne innvandrere får oppfølging bare innimellom.  

Å forsørge – Å passe på at en person har mat, drikke, et hjem, skole ++ Å forsørge barna sine betyr å 

gi dem disse tingene, at man som voksen gir dem det de trenger. 

En ordning – En ordning er noe som er organisert og som man gjør, et system for hva man skal gjøre. 

I Norge har vi en ordning for flyktninger som kommer: De skal få introduksjons-program, det vil si at 

de skal få gå på skole, prøve å jobbe litt, og ha en kontakt-person på NAV. 

Kontakt-person: En person de kan kontakte (ringe, sende mail) 

En tjeneste – Noe man kan få, for eksempel norskkurs gjennom NAV, men også t-banen i Oslo er en 

tjeneste. Hvis jeg har et firma og sier at jeg kan jobbe som tolk, tilbyr jeg tjenester innen tolkning. 

En tolk – en som oversetter språk sånn at folk som snakker forskjellige språk kan forstå hverandre 

Å bidra – Å hjelpe til, å være med 

Fellesskap – Alle mennesker sammen. 

Å bidra til fellesskapet – Å være med i samfunnet og hjelpe til for alle mennesker. Å jobbe er å bidra 

til fellesskapet. Å være med på dugnad i boretts-laget er også å bidra for fellesskapet. 

På lik linje med – like mye/ofte som. Å bli behandlet på lik linje med andre betyr å bli behandlet sånn 

som de andre, på samme måte som de andre 

 


