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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 

E-læring 
– også for personer med utviklingshemning
E-læring (elektronisk læring) er en interaktiv form for distribuert opplæring. 
Kursdeltager får respons og tilbakemelding på oppgavesvar og lignende, enten fra et 
dataprogram eller fra en lærer. E-læring har sitt utspring i CD-ROM-kurs, som tidligere 
på midten av 1990-tallet ble benyttet til datamaskinbasert opplæring. Etter hvert som 
kapasiteten på internett økte begynte nettet i stadig større grad å bli benyttet som et 
alternativ til CD-plater som distribusjonsmedium for slike kurs.
Denne form for teknisk- pedagogisk løsning blir i økende grad tatt i bruk i Norge. 
Hovedargumentet er ofte av økonomisk karakter, da man slipper å sende ansatte av sted 
på reise hver gang det er behov for kursing og oppdatering.  I tillegg gir denne måten å 
formidle kunnskap på en rekke pedagogiske muligheter som vanlig undervisning og 
informasjonshefter ikke gir. 

Januar 2011 lanserer SOR e-læringsportalen «Mangfold og muligheter – innsats og 
omsorg for personer med utviklingshemning». Her vil vi samle alle kurs som er rettet 
mot tjenesteytere som arbeider for utviklingshemning. 

De tre kursene som først blir tilgjengelig er
1) Å arbeide i andres hjem
2) Kultur, fritid og sosialt nettverk
3) Utfordrende atferd

Vi har også startet arbeidet med ytterligere tre kurs:
4) Dagaktivitet og arbeid
5) Psykisk helse og psykiske lidelser
6) Inkludering og deltagelse

Med alle de pedagogiske mulighetene som ligger i kurskonseptet vi har utviklet, er vi 
sikre på at dette vil bidra til økt kompetanse og mer effektiv opplæring for tjenesteytere 
som jobber for utviklingshemmede.

Det ville imidlertid være urimelig om e-læringskurs skulle vært forbeholdt personale 
og andre personer uten utviklingshemning. De fleksible mulighetene er som 
skreddersydd for personer med lærevansker. Eller de kan i hvert fall bli det. SOR har 
tatt initiativ til å utvikle en egen lettlest e-læringsportal beregnet for 
utviklingshemmede og andre med behov for lettlest tekst. Dette vil blant annet skje 
i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. En del vil kunne 
gjennomgå opplæringen på egen hånd, men i de fleste tilfeller vil opplæringen fungere 
best om man gjennomfører den sammen med noen, for eksempel venner, medelever, 
lærere eller personale. I likhet med de andre e-læringskursene  vi utvikler vil valgfrihet 
og fleksibilitet stå i sentrum. Personer med utviklingshemning vil være sentrale i 
prosjektgruppen og vil være aktive i utviklingsarbeidet om innhold og  pedagogiske 
valg.  Det nytter ikke bare å snakke om at vi må ta utviklingshemmede på alvor – vi må 
også gjennom handling vise at vi gjør det. 

Jarle
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Fotografen  
Wenche Jensen 
presenterer seg 
selv på denne  
måten:

1947-modell med sans for det 
digitale medium.

Det er utrolig givende å ha en 
hobby du også har glede av i jobbsammenheng.

I dag er jeg digital fotograf med Nikon D300s og D3 
som systemkamera. I tillegg har jeg mange objektiv 
som brukes til de forskjellige opptak. Nå bygger jeg opp 
et arkiv der jeg dokumenterer vær og steder fra 
Finnmark. Landskapsfotografering ligger mitt hjerte 
nærmest, og det finnes uendelige mengder med motiv.

Wenche Jensen

http://www.venche.no

I Rapport nr. 1 2010 hadde det  
sneket seg inn følgende feil:  

Artikkelen «Helsemessige utfordringer ved 
rusproblemer hos mennesker med psykisk 
utviklingshemning og andre lærevansker» på s. 8, 
ble ikke skrevet av Jarle Eknes og Tormod Mjaaseth. 
Det var derimot psykolog Stein Ketil Sauarlia, 
Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag, 
St. Olavs Hospital som har skrevet denne.

Det store bilde av Sinnataggen 
var ikke tatt av Jarle Eknes,  
men av Kim Amundsen.

Redaktøren beklager




