Au pair-uten rettigheter eller på like fot?

Au Pair Ordningen
• Au pair avtalen ble formalisert av Europarådet i 1969.
• Formålet med au pair ordningen er kulturutveksling.
• Som au pair kan unge mennesker øke sine språkkunnskaper og få
bedre kjennskap til Norge og det norske samfunnet ved å bo hos en
norsk familie.
• Norske familiene vil ha hjelp i huset, au pairene som kommer vil først
og fremst jobbe, ikke komme til en norsk familie for å lære norsk
kultur og språk å kjenne.
• Til en hver tid er det 3000 au pairer i Norge som kommer fra
tredjeland.
• Ukjent hvor mange som kommer fra EU.

Vilkår for ordningen
• Vertsfamilien
Må bestå av minimum to voksne eller en voksen
og et barn.
• Au pairen
Mellom 18 og 30 år. Kan ikke ha egne barn.
Maksimum 2 år.
• Må bo hos vertsfamilien. Skal jobbe normal 5 timer om
dagen, og maks 30 timer i uka.
• Har rett til minimum kr 5000 pr måned, før skatt og
gratis kost og losji.
• Har rett på norskkurs, minimum kr 7500 pr år.

Au Pair Center
• Juridisk bistand
• Forebyggende
• Kulturutveksling

Type henvendelser
• Generelle henvendelser (105 av 150 pr juni
2013)
• Grovt misbruk av ordningen/tvang .
• 10% henvendelser omfatter grovt misbruk av
ordningen, hovedsaklig knyttet til arbeidsmengde.
• Flere mulige menneskehandelssaker
(tvangsarbeid og seksuell utnyttelse.)
• Utnyttelse av sårbarhet

Arbeidsoppgaver
Husarbeid
Holde huset rent og ryddig til enhver tid
Rist putene, sett dem pent i sofaen.
Vann blomster
Hente dopapir
Tømme søppel kjøkken og bad
Hente posten
Rydd gangen og legg klær i riktig hylle, heng jakker på stang når barna kommer inn døren.
Vask huset mandag, torsdag og lørdag.
Bruk egen klut til dosetet og spyleknappen, egen klut til vaskene og egen klut til støvtørking.
Vask kranene godt.
Vask håndtak til dørene.
Vask vinduer og speil ved behov.
Vask vaskene og kranene på badet og do hver dag med Jif.
Rydd soverom, rydd leker og sorter dem til riktig plass.
Samle opp klær som ligger rundt i huset
Re opp senger med sengeteppe hver morgen. Skifte på senger en gang i uken
Heng opp klær fra vaskemaskinen med en gang når den gir signal/piper.
Brette sammen, legge klær pent og foldet på plass i riktig hylle til hele vertsfamilien
Rydd og sorter klær i klesskapet
Rydd klær i skap i gangen
Stryke skjorter og dressbukser
Holde orden i og vaske skuffer i kjøkken

Hjelpe til med barna
Morgen: Hjelpe til med, og ta initiativ til å kle på barna før avgang til skole/barnehage
Ettermiddag: Hjelpe til når barna kommer hjem fra skole/barnehage. Ta i mot, kle av, aktivere barna, rydde unna
klær/skolesaker etc.
Etter hvert: Hjelpe til med lekser og individuell lek.
Hjelpe med legging, etter hvert ta ansvar for et barn selv. Leggetid for de to yngste 1830. For den eldste 1900.
Leke i hagen hver dag med barna.
Pusle, perler, tegne, lese, male, hoppe tau og leke med barna
Bake med barna.
Matlaging
Frokost og matpakke til barna hver morgen
Lage lunch lørdag
Lage middag onsdag, torsdag og lørdag
Skrive opp handlelapp, hva trenger vi å kjøpe inn.
Hjelpe til med å få mat i de to yngste barna.
Oppmerksomhet
Når vi er sammen er det fint om du ”følger med” på barna om det er situasjoner som oppstår eller hvor du ser at du kan
hjelpe til for å lette vår hverdag.
Sjekke om de to yngste trenger ny bleie
Se om vertsmor trenger avlastning med barna, lek med en av barna for å lette vertsmors tid
Ta initiativ til aktiviteter selv. Barna vil synes det er gøy.
Dersom det er gråt og/eller mye å gjøre for vertsforeldrene er det fint om du kommer opp fra rommet for å hjelpe til
uoppfordret. (selv om vi ikke har bedt om det)
Annet
Barnevakt (Dersom helg gir vertsforeldrene beskjed på forhånd)
Vertsforeldrene ønsker å gå på kino hver tirsdag

Timeplan
Dag/tid
Morgen

Mandag
Frokost og
matpakker.
Tenne lys.
Noen ganger lage
kakao og arme
riddere,
pannekaker,
speilegg, kokt egg
eller bacon.
Kle på barna i
gangen.
Følg barna til
vogn eller bil.
Rydde kjøkken og
gang.

Tirsdag
Frokost og
matpakker.
Tenne lys.
Noen ganger lage
kakao og arme
riddere,
pannekaker,
speilegg, kokt
egg eller bacon.
Kle på barna i
gangen.
Følg barna til
vogn eller bil.
Rydde kjøkken og
gang.

Onsdag
Frokost og
matpakker.
Tenne lys.
Noen ganger lage
kakao og arme
riddere,
pannekaker,
speilegg, kokt
egg eller bacon.
Kle på barna i
gangen.
Følg barna til
vogn eller bil.
Rydde kjøkken og
gang.

Torsdag
Frokost og
matpakker.
Tenne lys.
Noen ganger lage
kakao og arme
riddere,
pannekaker,
speilegg, kokt egg
eller bacon.
Kle på barna i
gangen.
Følg barna til
vogn eller bil.
Rydde kjøkken og
gang.

Fredag
Frokost og
matpakker.
Tenne lys.
Noen ganger lage
kakao og arme
riddere,
pannekaker,
speilegg, kokt
egg eller bacon.
Kle på barna i
gangen.
Følg barna til
vogn eller bil.
Rydde kjøkken
og gang.

Lørdag

Vaske hus.
Rydde.
Kle av barna når
de kommer hjem.
Leke med barna.
Tømme søppel.
Vanne blomster.
Henge opp klær.
Brette klær.
Koste

Vaske kraner og
vasker bad, do og
kjøkken.
Rydde.
Kle av barna når
de kommer
hjem.
Leke med barna.

Vaske kraner og
vasker bad, do og
kjøkken.
Rydde.
Kle av barna når
de kommer
hjem.
Leke med barna.
Tømme søppel.
Henge opp klær.

Vaske hus.
Rydde.
Kle av barna når
de kommer hjem.
Leke med barna.
Lage middag.

Vaske kraner og
vasker bad, do og
kjøkken.
Rydde.
Kle av barna når
de kommer
hjem.
Leke med barna.
Tømme søppel.

Vaske hus.
Rydde.
Kle av barna når
de kommer
hjem.
Lage lunch.
Lage middag.
Rydde kjøkken.
Avslutte uken
klokken 17:00

Formiddag

Ettermiddag

Søndag

• Uten rettigheter?
• På like fot?
• Likestillingsparadoks.
• Veien videre?

