
Til ukrainske flyktninger som bor i Gjøvik kommune 
 

Krigen i Ukraina har sendt mange personer på flukt. Flere ukrainske borgere har allerede 

kommet til Norge, og bor nå ulike stedet i landet – enten i asylmottakene eller privat hos 

slektninger og venner. Her er informasjon til deg som er ukrainsk flyktning og som nå bor i 

Gjøvik kommune. 

 

1. Du har søkt beskyttelse og fått D-kort 
Hvis du har registrert deg hos politiet/ Utlendingsdirektoratet (UDI) og har fått D-kort, 

har du tilgang til flere tjenester i kommunen: 

Hvis du bor privat hos venner og familie, kan du fortsette å bo der du er i påvente av 

oppholdstillatelse. Hvis du ikke har et sted å bo, anbefaler vi deg å ta kontakt med UDI – for 

å få midlertidig innkvartering på et asylmottak. 

Hva får du hjelp til Tjeneste som du 
tar kontakt med 

Kontaktinformasjon 

Økonomisk støtte til livsopphold 
(les mer her: 
https://www.nav.no/sosialhjelp/en 
) 

NAV Gjøvik Adresse: Niels Ødegårdsgate 4, 2815 
Gjøvik 
 
Åpent for drop in: mandag 12-14, 
onsdag 12-14 og fredag 10-12 
 
Tlf 55 55 33 33 
 

Barnehageplass til barn under 6 
år 

Barnehagekontoret Adresse: Gjøvik rådhus, Kauffeldts 
plass 1, 2815 Gjøvik 
 
Randi Hauge - tlf. 46 89 60 38 ; 
randi.hauge@gjovik.kommune.no  
 
OBS – send helst e-post, for da blir 
henvendelsen din registrert og besvart 
så snart det er anledning 
 

Skole for barn i alderen 6-13 år 
(1-7. trinn) 

Gjøvik skole 

  

Adresse: Skolegata 5, 2821 Gjøvik 
Tlf. 61 14 86 20 
E-post: kari-
anne.gudbrandsen@gjovik.kommune.no 
 

Skolefritidsordning (SFO) for 
barn i alderen 6-10 år (1-4. trinn) 

Gjøvik skole 

  

Adresse: Skolegata 5, 2821 Gjøvik 
Tlf. 61 14 86 20 
E-post: kari-
anne.gudbrandsen@gjovik.kommune.no 
 

Skole for barn i alderen 13-16 år  
(8- 10. trinn) 

Gjøvik 
læringssenter 
(GLS) 
https://www.glsn.no/ 
 

Adresse: Studieveien 15, 2815 Gjøvik 
Tlf. 611 89 725 
e-post: gls@gjovik.kommune.no 
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Opplæring i norsk for voksne 
personer 

Gjøvik 
læringssenter 
(GLS) 
https://www.glsn.no/  

Adresse: Studievegen 15, 2815 Gjøvik 
Tlf. 611 89 725 
 e-post: gls@gjovik.kommune.no  
 

Tuberkuloseskrining og 
vaksinering av voksne og barn 
 

Gjøvik helsestasjon 
 

Adresse: Gjøvik rådhus, Kauffeldts 
plass 1, 2815 Gjøvik 
 
Tlf 611 89 521 
helsestasjonen@gjovik.kommune.no 

 

Helsekontroll barn 
 

Gjøvik helsestasjon Adresse: Gjøvik rådhus, Kauffeldts 
plass 1, 2815 Gjøvik 
 
Tlf 611 89 521 
helsestasjonen@gjovik.kommune.no 

 

Jordmortjeneste Gjøvik helsestasjon Adresse: Gjøvik rådhus, Kauffeldts 
plass 1, 2815 Gjøvik  
 
Tlf 611 89 521 
helsestasjonen@gjovik.kommune.no 

 

Legehjelp til barn og voksne Gjøvik 

interkommunal 

legevakt 

(Sykehuset 

Innlandet Gjøvik) 

 

Adresse: Kyrre Grepps gate 11, 2819 

Gjøvik 

 

Tlf. 61 13 70 00 

 

 

2. Du har fått vedtak om oppholdstillatelse (kollekvit beskyttelse) 

fra Utlendingsdirektoratet (UDI) 
Så snart du få oppholdstillatelse, kollektiv beskyttelse – vil du kunne bli bosatt i Gjøvik 

kommune. Det betyr at du (og din familie) vil få hjelp til følgende: 

- Flytte til egen leilighet/ bolig - du kan enten få tildelt en kommunal bolig eller 

skaffe en bolig til leie på egen hånd 

- Få økonomisk hjelp til å etablere deg i boligen (støtte til depositum, husleie, støtte 

til møbler og nødvendig utstyr i boligen) 

- Få støtte til livsopphold 

- Få karriereveiledning og informasjon om utdanningssystemet og arbeidsmarkedet 

i Norge 

- Starte i introduksjonsprogram (les mer om programmet her: 

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/velkommet-til-

introduksjonsprogrammet-20211/imdi_introduksjonsbrosjyre_engelsk.pdf  ) - sette 

i gang med aktiviteter som forbereder deg til arbeid og/ eller videre utdanning i 

Norge 

- Få informasjon og veiledning om ulike tjenester i kommune og hjelp til å kontakte 

den/ de tjenestene du har behov for. 
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Ta kontakt med flyktningteamet i NAV Gjøvik så snart du får oppholdstillatelse/ 

beskyttelse, slik at vi kan sette i gang arbeidet med å få deg bosatt i kommunen og gi deg 

tilbud om de tjenestene beskrevet ovenfor: 

Flyktningteamet i NAV Gjøvik:  

Adresse: Niels Ødegårdsgate, 2815 Gjøvik  

Kontaktperson: Harald Sjetne, tlf 412 90 571, e-post: Harald.Sjetne@nav.no 

 

Se gjerne denne brosjyren med generell informasjon om bosetting av flyktninger i Norge: 

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/informasjon-om-bosetting.pdf  

 

 

3. Du har ikke søkt beskyttelse – har ikke registrert deg hos politiet/ 

UDI 
Hvis du bor hos slektninger og venner på Gjøvik, men har foreløpig ikke registrert deg/ 

søkt om beskyttelse hos politiet/ UDI: 

Ukrainske borgere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager.  

Du kan på egenhånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg 

dersom du vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene og tjenester som vi har beskrevet i 

bla punkt 1 og 2.  Når oppholder seg på turistvisum i Norge, har du tilgang til et begrenset 

hjelpetilbud fra myndighetene. 

Vi anbefaler deg å registrere deg som asylsøker hos politiet/ UDI. Ta kontakt med Nasjonalt 

ankomst senter på Råde: 

Nasjonalt ankomstsenter, Mosseveien 58, 1640 Råde 

Telefon: 22 34 24 00 

E-post: politiets.utlendingsenhet@politiet.no 

Kontaktinformasjon til senteret er tilgjengelig her: 

https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-utlendingsenhet/nasjonalt-

ankomstsenter-rade/  
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