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N R .  1  –  Å R G A N G  5 7 Nye kompetanse
muligheter
Personer med utviklingshemning har ofte mange 
bistandsytere rundt seg.  Og det er ikke enkelt for 
kommunene å sikre den nødvendige opplæringen til så 
mange. En av mange faktorer er at kursbudsjettene ikke 
tillater at alle kan sendes på eksterne kurs. E-læringskurs 
kan da være et godt supplement.

SOR har i to år arbeidet med å utvikle innhold, 
pedagogiske grep og tekniske løsninger for e-læringskurs. 
Tre kurs – hver med varighet på ca 8 timer- ble prøvd ut 
i Karmøy kommune i slutten av 2010. 150 personer 
gjennomførte kursene, og har gitt oss tilbakemeldinger som 
gjør at vi kan perfeksjonere kursene ytterligere. Kursene 
lanseres for resten av landet 9. mars 2011. 

Etter utprøving svarte ca. 90 % at de var delvis eller helt 
enig i at alle som jobber for utviklingshemmede burde 
gjennomføre disse kursene. Det er oppløftende tall. 

Vi har imidlertid liten tro på at veldig mange kommer til 
å gjennomføre hverken disse eller andre e-læringskurs hvis 
ikke ledere i kommunen aktivt går inn for bruk av kursene, 
og setter dem inn i en faglig sammenheng. Og det er nettopp 
det de forbilledlig har fått til i Karmøy kommune.

Så smått har vi i SOR påbegynt arbeid med flere 
e-læringskurs. Vi legger vekt på å utarbeide praksisnære kurs 
som både ufaglærte og faglærte helse- og omsorgspersoner 
på alle nivå kan ha utbytte av. Men vi legger også vekt på å 
knytte innholdet opp mot sosialpolitiske tema og føringer. 
Kursene vil blant annet være et virkemiddel for å integrere 
sosialpolitikk i den praktiske faglige hverdagen i innsats for 
personer med utviklingshemning.  • • •

Jarle

Ønsker du å være faglig orientert? 
Vil du gjerne være oppdatert?
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