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Prosjektet er i gang 
Prosjektet ”IKT på veien videre” er nå 
godt i gang. Hovedmålet med prosjekt-
et er å gi mennesker med utviklings-
hemming bedre utviklings- og inklude-
ringsmuligheter i arbeidslivet.  

Dette realiseres ved å samle erfa-
ringer med bruk av IKT på arbeids-
plassen, og ved å fremme idéer for yt-
terligere bruk av IKT i arbeidshver-
dagen. Vi søker å endre holdninger til 
hva personer med utviklingshemming 
kan gjøre på ordinære arbeidsplasser. 
Prosjektet vil gi kunnskap om: 

1. Opplæring i arbeidsoppgaver via 
filmsnutter. 

2. Trening i og utførelse av IKT-rela-
terte arbeidsoppgaver. 

3. Opplæring av andre i IKT-relaterte 
arbeidsoppgaver. 

4. Opplæring i og utførelse av arbeids-
oppgaver som bidrar til godt sosialt 
miljø på arbeidsplassen, og som kan 
gi økt sosial interaksjon på andre 
arbeidsplasser.  

Vi vektlegger opplæring og mestring 
på områder med overføringsverdi, dvs. 
at kunnskaper lar seg benytte i andre 
bedrifter og i andre jobbsammen-
henger. 

Resultater så langt 
Prosjektet pågår fra mars 2010 til de-
sember 2010. I den første tremåneders-
perioden har prosjektgruppen i felles-
skap kartlagt arbeidsoppgaver hos 
Fossheim Verksteder AS som egner 
seg for opplæring på PC- eller mobil-
plattform, og laget opplæringsfilmer. 

 

Filmene er nå tatt i bruk hos Fossheim. 
Det foreligger opplæringsfilm for bl.a.: 

– Trykke bakkort til varer som selges 
i butikk. 

– Innpakking av laboratorieutstyr. 

– Sjekke TV-dekodere for feil. 

– Reparere defekter på dekodere. 
– Skanne strekkode og skrive ut 

etiketter til modemer. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Hvilke IKT-relaterte arbeidsoppgaver 
som er relevante i neste fase av pro-
sjektet, er kartlagt. Etter sommerferien 
starter opplæringen av arbeidstakerne i 
et utvalg av disse aktivitetene. Det 
dreier seg om aktiviteter som er nye 
for arbeidstakerne, dvs. oppgaver som 
arbeidslederne i stor grad gjør i dag. 

Fakta 
Prosjektet er finansiert av programmet 
FARVE i NAV (forsøksmidler arbeid 
og velferd). Forsøksprosjekter skal gi 
økte kunnskaper og bidra med kunn-
skapsformidling om hvordan målene 
innen arbeids- og velferdspolitikken 
kan nås på en best mulig måte. 

Prosjektet utføres av Karde AS i 
samarbeid med Fossheim. Karde AS er 
en flerfaglig innovasjonsbedrift som 
arbeider med bl.a. bruk og tilgjenge-
lighet av IKT. Et viktig satsingsområde 
for Karde AS er bruk av IKT for men-
nesker med kognitive utfordringer. 

Fossheim er en arbeidsmarkedsbe-
drift med tiltakene VTA, AB og APS. 
Fossheims mål er å bidra til økt livs-
kvalitet gjennom gode løsninger og 
meningsfylt arbeid for yrkeshemmede. 
Kvalifisering og utvikling av den en-
keltes ressurser skjer gjennom produk-
sjon av varer og tjenester. 
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