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Arbeid for mennesker med utviklingshemning - prosjekter

• IKT på veien videre: filmstøtte for nye arbeidsoppgaver 

• Doorways: nettbrett som hjelp på vanlige arbeidsplasser

• Støtte til vanlig arbeid: Stiftelsen Dam, NNDS
• nettressurser om arbeid på ordinære arbeidsplasser

• for arbeidstakere     – www.laboris.no
• for støtteapparatet – www.laboris-støtte.no

• Gode eksempler – jobb: Stiftelsen Dam, NNDS 
• filmer om arbeid på ulike arbeidsplasser 
• filmer om arbeid og bruk av IKT  
• spredning av informasjon om e-læringsressurser 
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http://www.laboris.no/


Støtte til vanlig arbeid – nettressurs for støtteapparatet
støtteapparatet
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Hvem er støtteapparatet?
• Jobbveiledere og andre lønnede hjelpere:
• Rektorer, lærere, assistenter, skolerådgivere og PPT-rådgivere
• Arbeidsledere og jobbveiledere i arbeidsmarkedsbedrifter
• Ansatte ved kommunale arbeids- og aktivitetssentre
• NAV: Jobbspesialister i NAV, fylkeskoordinatorer i NAV

• Ansatte i ordinære bedrifter:
Ledelse, HR-ansatte, mentorer/faddere, verneombud, 
tillitsvalgte, andre kollegaer

• Foreldre/pårørende, tjenesteytere i bofellesskap
• Habiliteringstjenesten — kommunal og spesialisthelsetjeneste
• Utdanningsinstitusjoner for: 

helsefagarbeidere, vernepleiere, miljøarbeidere og NAV-ansatte
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Støtte til vanlig arbeid – nettressurs for støtteapparatet
støtteapparatet
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Minikurs i Supported Employment

• Forelesningsfilmer om SE (Supported Employment)

• SE i form av CE (Customized Employment)
• Mål for SE: ordinært arbeid på det åpne arbeidsmarkedet. 

CE: tilrettelagt arbeid på ordinære arbeidsplasser.

• Trinn 5 i SE-prosessen spesielt viktig –
som oppgaveanalyse og trinnvis instruksjon, 
både for arbeidsoppgaver og sosial interaksjon
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https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/innledning-se-filmer/


Innledning til SE/CE-metodikk
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Temaer

For hvert hovedtema
• Innledning
• Tips og utfordringer
• Hovedtekst
• Quiz

Bilder og lenker til eksterne nettsteder og filmer.

Lenker til SE-filmer der det er relevant.

Tilrettelegging ved IKT: Vi håper at IKT vil brukes som 
hjelpemiddel i langt større grad enn i dag.   
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Skolegang og arbeid – Oppfølgingsanbefalinger
• Nettstedet for mennesker med utviklingshemning – www.laboris.no
• Heftet Arbeidslivkunnskap fra Kompetanse Norge
• Kartlegging av elev og arbeidsplass
• Lære om forskjellige yrker og hva som kan være aktuelt
• Arbeidspraksis på ordinære arbeidsplasser
• God jobbmatch
• Forberedelser og oppfølging fra skolens side
• Kjøp av oppfølgingstjeneste
• Oppfølging av elev og arbeidsplass
• Forskjellige praksissteder
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http://www.laboris.no/


Andre filmer
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Nettressurs for mennesker med utviklingshemning
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Eksempelside
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Quiz
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Andre filmer



Refleksjonsoppgave
• Hvordan kan nettressurser om arbeid benyttes på mitt 

voksenopplæringssenter?
• Se nettressursen for støtteapparatet på www.laboris-støtte.no og for 

ressursen for mennesker med utviklingshemning på www.laboris.no
• Studer nettressursene 15 minutter individuelt
• Diskuter det du har kommet fram til med speed-date nummer 2 i 10 

minutter
• Synspunkter i plenum i 5 minutter
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http://www.laboris.no/

