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Kardes ressurser og -ambisjoner for målgruppen
Digital 

kompetanse

Arbeidsliv

Bokompetanse

Grønn livstil

Personlig 
økonomi

Personlig hygiene

Sex og samliv

Personlig 
helsestell

Lettere kropp

Ernæring og fysisk 
aktivitet

Sosial 
kompetanse

Fritid

Samfunn og 
demokrati

Selv-
stendig 

liv
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Målbildet

• Et mer selvstendig liv

• Livskvalitet og mestring

• Bedre inkludering

• Dekke mange av dagliglivets områder

Målgruppe

Ungdom, unge voksne og voksne med utviklingshemning

Pårørende, tjenesteytere

Metode

Tilrettelagt e-læring med støttemateriell

Informasjon

Kardes tjenester passer best for
utviklingshemmede som er godt til 
middels fungerende, bor i sitt 
eget hjem eller er i ferd med å flytte 
til eget hjem.



Grunnleggende prinsipper
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• modularisert: selvstendige temaer som er innbyrdes mest mulig uavhengige
• temaer deles til undertemaer
• navigering med knapper med ikoner og tekst
• enkelt språk (lettlest)
• naturlig tale
• situasjonsfoto og forklarende tegninger (visuelt "streng" stil)
• filmer

• utvikles i WordPress og Drupal
• de fleste ressursene har åpent nettsted fra begynnelsen
• responsivt (tilpasser seg til utstyret automatisk)
• familielikhet med andre e-læringsressurser (NFU, Karde)



https://www.karde.no/produkter/e-laering
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https://www.karde.no/produkter/e-laering
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https://www.karde.no/nettressurser

Om bolig Om fritid
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https://www.karde.no/nettressurser


Pågående prosjekter med NFU – Bevilget av Stiftelsen Dam

Personlig økonomi 

• Penger og meg, ferdigstilles desember 2021

Bokompetanse, -trening

• Domoteus, ferdigstilles juni 2022

Sosial kompetanse

• Samspill, nettopp startet, ferdig juni 2023
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Pågående prosjekter med NFU

Personlig helsestell

Bevilget av Stiftelsen Dam

• Min egen helse, nettopp  startet, ferdig juni 2023

• innspill og inspirasjon fra NFU-samlingen for 2 år siden

Fysisk aktivitet og sosial kontakt

Bevilget via Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

• Hjemmetrening og videokontakt, ferdig juni 2022

• Mosjon og trening, ferdig høsten 2022
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Stor utfordring

Få spredd nok informasjon om ressursene

• Pårørende

• Karde har en distribusjonsliste med ca. 500 adresser

• Profesjonelle tjenesteytere

• Noen nås gjennom Kardes distribusjonsliste

• Boliger (fellesboliger, boenheter – egne hjem!)

• Karde har ingen oversikt og adresseliste, kan sende til postmottak i kommuner

• Skoler

• Barneskoler

• Ungdomsskoler

• Videregående skoler

• Folkehøgskoler

Vil gjerne ha hjelp til spredning av informasjon om ressursene!
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Penger og meg
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Varighet: Avsluttes 31.12.2021



E-læringsressursen Penger og meg
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www.pengerogmeg.no

http://www.pengerogmeg.no/
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Domoteus (bokompetanse)
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Varighet: Avsluttes 30.6.2022
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Temakartet

www.domoteus.no

http://www.domoteus.no/
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Tematisering
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Samspill (sosial kompetanse)

Varighet: 1.7.2020 - 31.12.2023
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Skissemessig innholdsfortegnelse
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Min egen helse

Varighet: 1.7.2020 - 30.6.2023

Tåsenklinikken DA      Odontoclinica AS
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Skissemessig innholdsfortegnelse
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Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten



Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
er et program i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet 
i forbindelse med koronapandemien.

Programmet administreres av Stiftelsen Dam.

Prosjektene må avsluttes innen 31. desember i 2022.
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To nye prosjekter med NFU som søkerorganisasjon

Nettressurser for

• Hjemmetrening og videokontakt
https://aktivius.no/

• Mosjon og trening
nettsted ennå ikke opprettet

Motvirker

• Ensomhet og isolasjon

• Stillesitting og vektøkning

• Husk: Effekt av trening måles i gram, effekt av 
kosthold måles i kilogram

Bidrar til aktivitet i organisasjonene
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https://aktivius.no/


Hjemmetrening og videokontakt

• For økt fysisk aktivitet og sosial kontakt  for 

mennesker med utviklingshemning

• Nettressurs for deres støttepersoner:   

https://www.aktivius.no/

• NFU søkerorganisasjon og samarbeidspartner

• Karde – mesteparten av arbeidet

• Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten     

(koronarelatert)

• Spørreundersøkelse på våren, bl.a. til NFUs medlemmer

• Kontinuerlig oppdatering i løpet av prosjektet (ut juni 2022)

• Vid spredning av informasjon om nettressursen 
– Hjelp gjerne til!
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http://kardetest.roztr.org/
https://www.aktivius.no/


Mosjon og trening 
• Nettressurs for økt fysisk aktivitet for 

personer med utviklingshemning 

• NFU søkerorganisasjon og samarbeidspartner

• Karde – mesteparten av arbeidet

• Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten 

• Kontinuerlig oppdatering i løpet av prosjektet 

(ut juni 2022)

• Hjemmetreninger ved hjelp av digitale ressurser

• Utendørsaktiviteter

• Stor vekt på motivasjonsfaktorer, bl.a. digitale 

(som bruk av apper og fotografering)

• Fokusgruppesamtaler avholdt

• Etter hvert månedlige konkurranser
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Arbeidslivsprosjekter



Karde og arbeid for mennesker med utviklingshemning 

• IKT på veien videre: filmstøtte for nye arbeidsoppgaver 

• Doorways: nettbrett som hjelp på vanlige arbeidsplasser

• Støtte til vanlig arbeid, 2018 – 2019

e-læring om arbeid på ordinære arbeidsplasser

• Gode eksempler – jobb, 2019 – 2020

Jobbrelaterte filmer om mennesker med utviklingshemning 

48



Støtte til vanlig arbeid
For mennesker med utviklingshemning – www.laboris.no
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http://www.laboris.no/


Støtte til vanlig arbeid - for støtteapparatet
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http://www.laboris-støtte.no/


Gode eksempler – jobb

• Høst 2019 – ut 2021

• Forlengelse av "Støtte til vanlig arbeid"

Hovedmål:

• Motivere til inkludering av mennesker med utviklingshemning 

på ordinære arbeidsplasser

• 4 filmer av mennesker med utviklingshemning på 

ordinære arbeidsplasser

• 4 – 6 filmer om mennesker med utviklingshemning 

som bruker IKT som kan være nyttig i forbindelse med jobb

• Kople filmene til e-læringsressursene fra "Støtte til vanlig arbeid"

• Spre informasjon om e-læringsressursene til hovedmålgrupper
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Kunnskap om Kardes arbeidslivsprosjekter

Hvem kjente ikke til 'Støtte til vanlig arbeid' og 'Gode eksempler – jobb' 
fra før av?

Vi har lovt Stiftelsen Dam å finne ut hvor mange nye personer vi når 
med informasjon om disse prosjektene på møter og seminarer. 

Ønsker noen at prosjektleder kommer på et lokalt møte i høst og 
forteller om arbeidslivsressursene? Kontakt i så fall Gro Marit Rødevand, 
e-post gro.marit.rodevand@karde.no, telefon 913 50 096
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mailto:gro.marit.rodevand@karde.no


Bredt utdanningstilbud

Kontakt Karde:
Stimuleringsprogram:

Riitta Hellman Terje Grimstad Gro Marit Rødevand
rh@karde.no   terje.grimstad@karde.no gro.marit.rodevand@karde.no
982 112 00 908 44 023 913 50 096
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PederMorset folkehøgskole – Tove Børø
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https://pedermorset.no/

https://pedermorset.no/

