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Om Karde

• SME, stiftet i 2004

• Teknologiutvikling

• Eksperimentelle prosjekter, FoU og prosjektledelse innen IKT

• Teknologi for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne:

• Eldre personer med kognitiv svikt, f.eks. 
hukommelsesproblemer (MCI, demens)

• Mestringsapper

• Mennesker med utviklingshemning

• Mestring og inkludering

• e-Læring



Støtte til vanlig arbeid: kjerneoppgaver

• Fremme arbeidsinkludering av mennesker 
med utviklingshemning på ordinære 
arbeidsplasser.

• Utvikle en verktøykasse 
(e-læring) for arbeid på ordinære 
arbeidsplasser:

• for støtteapparatet

• for arbeidstakere selv

• Prøve ut og lansere løsningen i 2019



For støtteapparatet



Hvem er støtteapparatet?

• Ansatte i ordinære bedrifter:

Ledelse, HR-ansatte, mentorer/faddere, verneombud, tillitsvalgte, andre kollegaer

• 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

• Foreldre/pårørende, tjenesteytere i boligfellesskap

• Habiliteringstjenesten — både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

• Utdanningsinstitusjoner: 

For helsefagarbeidere, vernepleiere, miljøarbeidere og NAV-ansatte



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.   





Minikurs i SE (Supported Employment)

• Filmer om SE

• SE i form av CE (Customized Employment)

• Mål ikke ordinært arbeid i det åpne 
arbeidsmarkedet, men tilrettelagt arbeid på 
ordinære arbeidsplasser

• Trinn 5 i SE-prosessen spesielt viktig – bl.a. 
oppgaveanalyse og trinnvis instruksjon, både i 
arbeidsprosesser og sosial interaksjon



For mennesker med utviklingshemning



Eksempelside



Roller i prosjektet 

• Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS): Prosjekteier, faglige innspill og rekruttering 
av testbrukere

• Karde AS: Prosjektledelse og utvikling av nettressurser for e-læring, testing, spredning

• Grete Wangen (OsloMet) – filmer om SE-metodikk

• Angelika Schafft (OsloMet) – ekspert om inkludering og metoder som brukes i prosjektet

• Asker kommune, Personalpartner og Spir Oslo: testing og utprøving under 
arbeidsinkluderingsprosess

• Referansegruppe: OsloMet, NAV, NNDS, ASVL, "Helt med"

• Finansiering: ExtraStiftelsen



Uttesting av og tilbakemeldinger på nettressursene

Kontakt ved:
• Ønske om å gi tilbakemeldinger på en eller begge nettressurser

• Ønske om å være med på uttesting av arbeidspraksis – bruke nettstedene 
som ressurser og gjerne bruke nettbrett

Gro Marit Rødevand

E-post: gro.marit.rodevand@karde.no

Telefon: 913 50 096

mailto:gro.marit.rodevand@karde.no


Våre e-læringsprosjekter for målgruppen









Til slutt, følg med her

Karde AS
www.karde.no
Støtte til vanlig arbeid
http://www.karde.no/vanligarbeid
Prosjekter for mennesker med utviklingshemning
http://www.karde.no/prosjekter/pu
Kardes FB-spalte
https://www.facebook.com/kardeasno/
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