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Forsiden er med utgangspunkt i trykk  
av Herleik Kristiansen

Herleik Kristiansen er født i Nesna i 1947 og bor og 
arbeider i Harstad. Han har hovedsaklig fått sin 
opplæring av instruktører ved Trastadsenteret og av 
profesjonelle kunstnere/brukskunstnere som har 
vært engasjert i kortere perioder. Han har også hatt 
et kortere opphold ved Kunst- og håndverksskolen i 
Bergen. Som tenåring ble han sendt til Trastad Gård/
Nord-Norges Åndssvakehjem hvor han møtte sin 
lærerinne Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste 
opplæringen innen kunstfag som noen utviklings-
hemmet i Norge har fått. I dag er Kristiansen godt 
etablert som kunstner med medlemsskap i NNBK og 
NBK, og han er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd og 
Nasjonalgalleriet. Kristiansen har vært svært 
produktiv innen grafikk, skulptur og keramikk. 
Herleik Kristiansen er forøvrig en pratsom herre-
mann som setter stor pris på en god sigar med 
tilbehør. Han er også svært musikalsk anlagt.

Nytt fra sekretariatet 

Hilsen til alle lesere
I likhet med resten av landet legger 
Stiftelsen SOR snart bak seg nok 
et produktivt år.
Vi takker alle våre gode kontakter 
for nyttig og glederikt samarbeid 
og ser med forvent ning frem til 
videreføringen i 2010.

Alle ønskes en God Jul 
og et riktig Godt Nyttår!
Hilsen
Redaktør og redaksjon
Sekretariat
Styret i stiftelsen SOR

E-læringskurs for tjenesteytere som jobber 
for personer med utviklingshemning
For å bidra til bedre tjenester for personer med utviklingshemning er 
Stiftelsen SOR godt i gang med å utvikle interaktiv, internettbasert opp
læring for å styrke kunnskap og refleksjon hos de som jobber for personer 
med utviklingshemning og store bistandsbehov. En bred mobilisering fra 
ulike innstanser og med kommunal satsing har gjort dette mulig.

Målgruppen for selve elæringskursene er først og fremst personer som 
jobber direkte med miljøterapi for personer med utviklingshemning, 
uavhengig av hvilken utdanning de har. Målgruppen for den tilhørende 
veiledningspakken er personer med veilednings og lederansvar i 
omsorgstjenestene. Disse vil typisk være vernepleiere, sosionomer, 
barnevernsarbeidere, pedagoger eller sykepleiere. 

Kursene vil bli tilgjengelig via Nasjonalt senter for Telemedisin sin 
lærings portal/ nettsider. Kursene skal være gratis for kommunene og enkelt 
for personene å bruke. Et av formålene er å gjøre det lettere for kommunene 
å gjennomføre lovpålagt ansvar for opplæring. 

Det planlegges tre kurs med hovedtema: 
• Å jobbe i andres hjem
• Sosialt nettverk, kultur og fritid
• Miljøarbeid ved utfordrende atferd

Hvert av kursene har varighet inntil 8 timer. Disse består igjen av moduler 
som hver tar mellom 20 og 60 minutter å gjennomføre. 

Kursene skal oppleves som praksisnære og nyttige.  De skal ha høy faglig 
og etisk kvalitet, og fokus på selvbestemmelse, engasjement og 
løsningsorienterte strategier. For å gjøre kursene mest mulig interessante og 
relevante vil vi ha utstrakt bruk av videoinnslag, hvor personer med 
utviklings hemning kommer til orde og sier noe om sine behov, erfaringer 
og tanker om hva god innsats og omsorg kan være. 

Det er et mål at flest mulig kommuner setter som krav til ansatte som 
arbeider for personer med utviklingshemning at de skal gjennomføre 
basismodulene i kurspakken. I tillegg vil kurspakken inneholde viktig 
opplæring som ikke nødvendigvis gjøres obligatorisk for alle. Disse skal være 
av så god kvalitet at mange arbeidsgivere likevel vil oppfordre og legge til 
rette for at tjenesteyterne også gjennomfører noen eller alle av disse 
modulene. 

Arbeidet ble påbegynt våren 2009. Igjen mobiliserer det frivillige Norge. 
Vel 35 forfattere rundt om i landet bidrar med sin kunnskap. De har et mål 
for øyet, å kunne presentere kursprogrammene i den kommunale hverdag 
på nyåret 2011. 

Det er grunn til å se frem til sluttproduktet.
Tormod Mjaaseth
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