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«Mangfold og muligheter»

Jann Aasbak og Jarle Eknes viser stolt fram det nye e- lærings kurset.  Foto: Ann-Kristin Loodtz.
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SOR har i samarbeid med Bergen Kom
mune, Fagforbundet, Extrastiftelsen Helse 
og rehabilitering, Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin, 36 forfattere, 
teateret Non Stop, Empo tv, Ridderne a/s 
med flere, utviklet et nytt internett basert 
kursprogram for ansatte som arbeider med 
utviklingshemmede. Jarle Eknes som er 
fagsjef i SOR har vært prosjektleder.

«Mangfold og muligheter» er en 
samling av flere e læringskurs som dekker 
et bredt spekter av tema for deg som jobber 
med mennesker med utviklingshemning.. 
Hensikten er å bidra til høy faglig kvalitet 
ved på fokusere på etikk, kunnskap, 
engasjement og løsningsorienterte 
strategier. 

Onsdag 9. mars 2011 var det derfor en 
stolt Jarle Eknes som sammen med Byråd 
Hilde Onarheim og Jann Aasbak, leder for 
Etat for tjenester til utviklingshemmede 
viste fram de mange mulighetene som 
ligger i elæringsprogrammet. 

«Mangfold og muligheter» består av tre 
elæringskurs, Arbeid i andres hjem, 
Kultur, fritid og vennskap og Utfordrende 
atferd. Det kan også kombineres med en 
fjerde modul ved Norsk Lærerakademi 
som gir 15 studiepoeng. 

Svært mange tjenesteytere som arbeider 
med utviklingshemmede går i turnus, da 
blir det vanskelig å samles til opplæring og 
kurs. Et fleksibelt opplæringsprogram en 
kan arbeide med, hvor som helst og når 
som helst, vil derfor kunne være et viktig 
ledd i kompetanseheving for denne 
gruppen. En opplæring der alle kan delta 
gir mulighet for et felles grunnlag når 
man diskuterer og utvikler tjenester til 
utviklingshemmede. 

Elæringsprogrammet har gjennomgått 
en prøveperiode i Karmøy kommune. 
Her deltok 150 tjenesteytere som har gitt 
gode tilbakemeldinger på kursene. 
Evalueringene viste at det faglige utbytte 
var stort enten det var faglærte eller 
ufaglærte som gjennomførte kursene. 

• • •

E- læringskurset er blitt til i samarbeid med blant annet 
Bergen kommune og byråd Hilde Onarheim var hjertelig 
tilstede under lanseringen..  Foto: Marit Hommedal.
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