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Status for prosjektet 
Prosjektet Doorways varer fra april 
2011 og ut desember 2012. Målset-
tingen med prosjektet er å bidra til 
bedre utvikling og inkludering av men-
nesker med utviklingshemning i ar-
beidslivet. Arbeidstakere i VTA i 
Vekstbedrifter skal arbeide to dager i 
uken i ordinære bedrifter i et halvt år. 
Arbeidsledere fra Vekstbedriftene leg-
ger til rette for dette bl.a. ved hjelp av 
trykkskjermbasert IKT som nettbrett.  

De tre deltakende Vekstbedriftene, 
Fossheim Verksteder AS, MjøsAnker 
AS og Masvo AS har utplassert tre ar-
beidstakere hver i ordinære bedrifter. 
Fire arbeidstakere har nå avsluttet 
hospiteringsperioden, enten fordi den 
planlagte seks-månedersperioden var 
over eller av andre grunner. En ar-
beidstaker har fortsatt å arbeide på 
den eksterne arbeidsplassen to dager 
i uken etter at 6-månedersperioden 
var over. 

De aktuelle bedriftene har svært for-
skjellige arbeidsoppgaver. Det som 
har vært mest vellykket, er kantine- 
og vaktmesterarbeid, barnehagear-
beid, sykehjem- og dagsentertjenes-
ter, lettere kontorarbeidsoppgaver og 
arbeid på et plantesenter. 

Tilrettelegging på ordinære 
arbeidsplasser 
De involverte arbeidslederne i de tre 
Vekstbedriftene er med arbeidstak-
erne ut i de eksterne bedriftene og 
følger tett opp i begynnelsen. Så trek-
ker de seg gradvis tilbake. Det er lagt 
opp til strukturerte møter mellom ar-
beidstakerne, arbeidslederne fra 
Vekstbedriftene og linjelederne i de 

eksterne bedriftene. Disse møtene 
avholdes hyppigst i starten av ut-
plasseringsperioden for hver enkelt 
arbeidstaker.  

IKT-bruk i prosjektet 
I forbindelse med oppstart i ekster-
ne bedrifter har alle arbeidstakerne 
vist frem filmer som viser noe av det 
de gjør i Vekstbedriftene. Disse film-
ene er laget av arbeidsledere i 
Vekstbedriftene. De fleste steder 
har filmfremvisningen blitt svært 
godt mottatt. De fleste har vist film 
på nettbrett og noen på iPod. Dette 
har arbeidstakerne behersket bra. 

På nettbrettene er det lagt forskjel-
lig tilretteleggingsmateriale. Det er 
bl.a. videofilmer, bilder, matopp-
skrifter og andre skriftlige instruk-
sjoner som viser hvordan man gjør 
en del av arbeidsoppgavene i de 
eksterne bedriftene.  

Arbeidsplaner/ dagsplaner og etiske 
retningslinjer legges også inn på 
nettbrett for noen arbeidstakere. 
Foruten at arbeidstakerne ved be-
hov ser på dette materialet, brukes 
nettbrettene aktivt av noen av ar-
beidstakerne selv. De tar for eksem-
pel bilder når de blir bedt om det, 
viser instruksjonsfilm for arbeids-
oppgaver til andre som også trenger 
å lære oppgavene, noterer ting de 
lurer på og/eller skal huske å ta opp 
med arbeidsleder eller linjeleder i 
ekstern bedrift osv. 

Omtale av prosjektet 
Prosjektet har egen nettside: 
www.karde.no/DOORWAYS_norsk.html  

Alle partnere i prosjektet har lagt ut 
informasjon om prosjektet på sine 
nettsider.  

Dessuten har Karde holdt foredrag om 
prosjektet på Torshovseminarene 
arrangert av Statpeds kompetanse-
senter Torshov i september 2011, på 
fagsminaret på Norsk Regnesentral 
som ble annonsert i vårt forrige 
nyhetsbrev, 5. desember 2011 og på 
ASVLs fagkonferanse i februar 2012.  

Presentasjoner som ble vist, fins på 
Kardes nettside for prosjektet. 
Dessuten har det vært en reportasje 
NAKUs magasin Utvikling. ”Trykker seg 
over dørterskelen” heter artikkelen i 
nummer 4 fra desember 2011, se: 
www.naku.no/node/857     

MjøsAnker har engasjert EMPO-TV og 
fått laget en kort film om bedriften og 
prosjektet. 
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Doorways-prosjektet er finansiert av 
NAVs program FARVE. 
 
Doorways ledes av Karde ved 
prosjektleder Gro Marit Rødevand. 
Hennes e-postadresse er: 
gro.marit.rodevand@karde.no     
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