
           
 
Nyhetsbrev fra prosjektet 'Gode eksempler – jobb' (desember 2021) 
 
Filmer om arbeid på ordinære arbeidsplasser for personer med utviklingshemning og støtte-
apparatet og om å bruke IKT på jobb er ferdige! Filmene er laget i prosjektet 'Gode eksempler – 
jobb'. Nå kan du se filmene fra nettressursene utviklet i prosjektet 'Støtte til vanlig arbeid'. 
Hovedmålet med begge prosjektene er å fremme god inkludering av mennesker med utviklings-
hemning i arbeid på ordinære arbeidsplasser. I 'Støtte til vanlig arbeid' ble det utviklet både en 
nettressurs for støtteapparatet og en ressurs for mennesker med utviklingshemning. Begge 
nettressursene er fritt tilgjengelige. 
  
I oppfølgingsprosjektet 'Gode eksempler – jobb' har Karde produsert fire korte filmer som dreier 
seg om mennesker med utviklingshemning i jobb på ordinære arbeidsplasser. De ses i 
menyvalget 'Andre filmer' på nettstedet for støtteapparatet på www.laboris-støtte.no.  

 

Filmene har titlene: 

• Haran på McDonald´s 

• Caroline i kommunehuset 

• Ingrid i barnehagen 

• VTO i Nittedal 

De tre første filmene viser arbeidstakere med utviklingshemning i ulike jobber. Vi ser en del av 
deres arbeidsoppgaver, hvor fornøyde de er med jobben og hva deres arbeidsforhold betyr for 
dem og for arbeidsstedet. 'VTO i Nittedal' dreier seg om en gunstig måte å løse veilederansvaret 

http://www.laboris-støtte.no/
https://www.laboris-støtte.no/haran-pa-mcdonalds/
https://www.laboris-støtte.no/caroline-i-kommunehuset/
https://www.laboris-støtte.no/ingrid-i-barnehagen/
https://www.laboris-støtte.no/vto-i-nittedal/


ved VTO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift) på. 
 

De tre første filmene er også satt inn under menyvalget 'Filmer' på www.laboris.no, nettstedet 
for mennesker med utviklingshemning. 
 
 
 

 

Videre har Karde laget fem filmer som viser hvordan mennesker med utviklingshemning kan ha 

nytte av IKT som nettbrett og smarttelefoner i forbindelse med jobb og jobbrelaterte ferdighe-

ter. Målet med dette er å fremme bruk av slike digitale hjelpemidler i forbindelse med arbeid 

for personer med utviklingshemning. 

Filmenes titler og innhold er: 

Bruke data og teknikk på jobben 

Caroline har arbeidsoppgaver hvor hun bruker IKT.   

 
 

Nettbrett og PowerPoint-instruksjon på jobben 

Ingrid følger en dagsplan som jobbveilederen hennes har  

laget i PowerPoint. 

 
 

http://www.laboris.no/
https://www.laboris-støtte.no/bruke-data-og-teknikk-pa-jobben/
https://www.laboris-støtte.no/nettbrett-og-powerpoint-pa-jobben/


IKT og jobbrelaterte aktiviteter 

Petter bruker smarttelefon og nettbrett for å vekkes i tide,  

sjekke kalenderen, kommunisere med moren, se nyheter,  

sjekke værmeldingen og kjøpe bussbillett før han skal på jobb. 

Versjonen for mennesker med utviklingshemning heter  

 'Data og jobbrelaterte aktiviteter'. 
 

Lage og bruke instruksjonsfilm 

Filmen viser hvordan en instruksjonsfilm kan lages av  

arbeidstakeren selv eller andre, lagres som Favoritt på 

en iPhone og senere brukes når arbeidsoppgaven skal utføres. 
 

Se film via QR-kode 

Filmen viser hvordan en veileder kan legge ut en instruksjons- 

film på YouTube, lage en QR-kode for filmen og så laminere  

og henge opp QR-koden så alle kan benytte instruksjonen. 

 

De fleste av filmene er også satt inn på nettstedet for personer med utviklingshemning. Et par 

av dem er der noe forkortet.   

 

Vi håper at mange med utviklingshemning og mange innen støtteapparatet vil ha glede av de 

gratis nettressursene og av filmene!  

 

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NNDS (Norsk Nettverk for Down Syndrom) og 

Karde AS. Personalparter AS og Spir Oslo AS deltok i uttesting av filmene. Spindel Film AS bidrog 

med veiledning om filmproduksjon.    

 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

Nettside for prosjektet er http://karde.no/gode-eksempler-jobb. 

     

Prosjektleder: Gro Marit Rødevand, Karde AS, e-post gro.marit.rodevand@karde.no,   

telefon 913 50 096 
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