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SOR legger om
På styremøte den 19. august vedtok SORs styre en viss
omlegging av virksomheten. SOR har de senere årene
arrangert en rekke konferanser som formidler eller utvikler
spisskompetanse. Det har bare i liten grad vært laget opp-
legg som passer for miljøpersonalets daglige virksomhet,
eller som er rettet mot ufaglærte. I den grad vi har hatt
denne typen virksomhet har det vært i form av fagdager
med spesielle tema. Tilbakemeldingene vi har fått på disse
har på sin side vært svært positive. Deltakerne ser på dem
som matnyttige og viktige for arbeidet sitt. I praksisfeltet
utgjør miljøpersonale, ufaglærte og nybegynnere flertallet
av de som arbeider direkte med utviklingshemmede. Disse
gruppene kommer seg sjelden eller aldri på «spisskompe-
tansekonferansene». Her er det med andre ord grupper som
er oversett av kurs- og konferansearrangørene, men som
har stort behov for faglig påfyll.

En viktig forutsetning for å kunne tilby kurs som fotfolket
får delta på, er at oppleggene må være rimelige og at reise-
og oppholdsutgifter er lave. Dette innebærer at kursene må
arrangeres regionalt eller lokalt.

I løpet av denne høsten vil SOR lansere en plan for
hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Blant annet vil
det bli utviklet en pakke som kan «selges» til en kommune
eller flere kommuner i fellesskap.

Rapport vil komme tilbake til dette tiltaket og omtale det
med tanke på å gjøre det kjent.

Tegning: Henrik Sørensen.




