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Skjedd siden sist 
Prosjektet ”IKT på veien videre” pågår 
fra mars til desember 2010. I løpet av 
prosjektets første måneder gjennom-
førte prosjektets medarbeidere opp-
læring ved hjelp av IKT (videofilm på 
PC og mobiltelefonen). I nyhetsbrev 1 
ble dette omtalt. 

Resultatene viser at de fleste som 
har fått opplæring ved hjelp av video-
film, liker å lære på denne måten. Ar-
beidslederne mener det er positivt for 
arbeidstakerne å lære ved hjelp av 
denne metoden. 

Nå har arbeidslederne på Fossheim 
laget opplæringsmateriell for opplær-
ing i arbeidsoppgaver som inneholder 
bruken av IKT i vid forstand. Selve 
opplæringen kunne, men måtte nød-
vendigvis ikke være basert på IKT. 
Muntlig opplæring, plakater og skrift-
lig informasjon i form av punktvise 
lister eller en blanding kunne godt 
brukes.  I tilfelle arbeidslederne ønsket 
å lage videofilmer, fikk de opplæring i 
dette. De har stort sett benyttet seg av 
denne metoden. Noen av ”filmene” er 
en serie stillbilder hvor tekst og tale er 
lagt inn.  

Arbeidstakerne har nå vært gjen-
nom opplæring i slike arbeidsoppgaver 
og er godt i gang med å utføre de nye 
arbeidsoppgavene de har lært. I denne 
fasen av prosjektet er blant annet føl-
gende arbeidsoppgaver valgt ut: 
- Bruke frankeringsmaskin (både for 

direktestempling på konvolutter, og 
på etiketter). 

- Kopiere tosidige dokumenter. 
- Oppdatere varebeholdning i regne-

ark (f.eks. Excel). 
- Skrive møtereferat i tekstbehand-

lingssystem (f.eks. Word). 

- Overføre riktig varenummer fra PC 
til emballeringsmaskin. 

Internasjonal formidling 
Formidling fra prosjektet skjer gjen-
nom deltakernes nettsider og nyhets-
brev. Konferanser og seminarer er også 
viktige arenaer for spredning. 

”IKT på veien videre” fikk antatt en 
presentasjon på Workability Interna-
tional Annual Conference 2010 i Dub-
lin.  Vårt foredrag het ”Paving the way 
with ICT” og det ble holdt i hovedse-
sjonen 29.09. Vi presenterte prosjekt-
ets bakgrunn, målsetting, arbeidsmeto-
dikk og resultater så langt. Presenta-
sjonen ble godt mottatt, og represen-
tanter fra flere land ble interessert i å 
prøve ut opplæring ved hjelp av video-
film i sine virksomheter. Vårt foredrag 
er lagt ut her: 
www.karde.no/Workability%20Internation
al%202010_GMR_RH_Final.pdf 
Adresse til konferansens hjemmeside: 
www.rehab.ie/workability2010/index.aspx  

 

Torshovseminaret 2010 
Torshovseminaret 2010 går av stabelen 
11.-12. november. Årets seminar har 
tema ”Inkludering i en ulvetid” og om-
handler situasjonen i skole og ved 
overgang til voksenlivet for barn og 
unge med utviklingshemning uavhen-

gig av grad. Vi har 
blitt forespurt om å 
holde et innlegg 
om prosjekter for 
mennesker med ut-
viklingshemning. 
Vi vil holde vårt 
innlegg ”Ungdom 

med utviklingshemning og bruk av 
IKT” på fredag 12. november. ”IKT på 
veien videre” vil selvfølgelig inngå 
som en viktig del av denne presenta-
sjonen. For ytterligere detaljer, se: 
www.skolenettet.no/moduler/templates/M
odule_Article.aspx?id=71220&epslanguag
e=NO. 

Prosjektfakta 
Målsettingen med prosjektet ”IKT på 
veien videre” å gi mennesker med ut-
viklingshemming bedre utviklings- og 
inkluderingsmuligheter i arbeidslivet.  
Dette realiseres ved å samle erfaringer 
med bruk av IKT på arbeidsplassen, og 
ved å fremme idéer for ytterligere bruk 
av IKT i arbeidshverdagen. 

Prosjektet er finansiert av NAV 
gjennom programmet FARVE – for-
søksmidler arbeid og velferd. FARVE 
skal gjennom forsøks- og utrednings-
prosjekter øke kunnskapen og bidra 
med kunnskapsformidling om hvordan 
målene innen arbeid og velferd kan nås 
på en bedre måte. Prosjektet utføres av 
Karde AS i samarbeid med Fossheim. 
Karde AS er en innovasjonsbedrift 
som arbeider med bl.a. tilgjengelighet 
av IKT. Fossheim er en arbeidsmar-
kedsbedrift med tiltakene VTA, AB og 
APS. Kvalifisering og utvikling av den 
enkeltes ressurser skjer gjennom pro-
duksjon av varer og tjenester. 

Kontaktinformasjon 
Prosjektleder: 
Gro Marit Rødevand (Karde), telefon 
91350096 eller e-post 
gro.marit.rodevand@karde.no 

Prosjektkontakt: 
Nina Tollefsrud (Fossheim), telefon 
90197066 eller e-post 
nina.tollefsrud@fv.no  


