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Forsidebildet er laget av barn fra Mølleplassen barnehage som er spesielt tilrettelagt

for funksjonshemmede. Barnegruppen består av 10 barn i alderen 1 til 6 år med

psykisk utviklingshemning av ulik grad, språk og kommunikasjonsvansker, kontakt-

vansker, og eller psyko-motorisk retardasjon. Personalet i barnehagen har høy faglig

kompetanse og driver et omfattende pedagogisk arbeid.
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Tormod Mjaaseth

Nytt fra sekretariatet

SOR er i vekst og mobiliserer!
Jarle Eknes ble 7. januar ansatt som fagsjef i SOR. En solid tilvekst hvis

kompetanseutvikling kan ses som ringer i vannet. Hans kunnskap og

 kliniske erfaring innen psykisk helse er allerede viden kjent. Med andre ord,

en god bidragsyter til å styrke SORs visjon om at mennesker med utviklings-

hemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og et aktivt liv i

fellesskap med andre.

Jarle Eknes er spesialist i klinisk psykologi / habilitering. Han har bred erfa-

ring. Spesielt fremheves hans år i habiliteringstjenesten og på Psykiatrisk

avdeling for utviklingshemmede på Ullevål Universitetssykehus. Han har

publisert flere bøker om utviklingshemning og psykisk helse og er for tiden

redaktør og forfatter for 4 nye bøker som kommer ut i 2008/2009.

Stiftelsen SOR ønsker Jarle Eknes hjertelig velkommen og ser frem til et

fruktbart og inspirerende samarbeid. Et samarbeid med intensjon om å

være til nytte for mange med engasjement i arbeid for utviklingshemmede.

Fra nå av vil du finne Jarle i SORs sekretariat, på Diakonhjemmet høgskole-

senter i Oslo.

Tormod Mjaaseth

Jarle Eknes er ansatt

som fagsjef i SOR.
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