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STYRELEDER
Kjære alle medlemmer.
Velkommen tilbake etter en velfortjent ferie. En ferie som kanskje har bestått av sol, varme og late dager? Kanskje sommeren har gitt gode minner
som man lever på lenge? Forhåpentligvis har sommeren 2019 vært bra og
man har fått ladet batteriene.
Hverdagen kan være brutal: alarmen ringer, man slumrer lenge. Man trenger kanskje et «push» for å komme i gang igjen? Da er det alltid godt å vite
at man har en jobb å gå til, noen som venter på deg og gleder seg til å møte
deg igjen. Hverdagen er aller best, tør jeg å påstå. Rutiner og forutsigbarhet
er viktig for å kunne ha en meningsfull hverdag.

Idun Kløvrud Schjøll, styreleder

I april ble jeg styreleder i LAFY. Å ta over en velfungerende organisasjon
etter en bauta av styreleder, Audun Auby, er en tillitserklæring jeg setter stor pris på å få. Jeg tar fatt på jobben med stor lære- og innsatsvilje. Dette blir spennende.
En kort presentasjon av meg selv:
Jeg er 41 år, gift. Har en datter på 16 år og en sønn på snart 13 år. Jeg er født og oppvokst i Østre Toten,
en perle av en kommune ved Mjøsas bredder. Til daglig er jeg ansatt som faglig leder i Lena Produkter AS,
en aktiv produksjon- og opplæringsbedrift som tilbyr Varig tilrettelagt arbeid og Kommunalt aktivitetstilbud. I tillegg har bedriften samarbeid med kommunenes læringssenter og Lena-Valle VG skole. Jeg er så
heldig å få være kollega med 60 dyktige mennesker.
Sammen med mine gode og erfarne kollegaer i LAFY, skal vi sørge for at organisasjonens medlemmer får
videreutviklet sine faglige egenskaper ved å tilby kurs og konferanser. Vi skal sørge for god markedsføring
og benytte sosiale medier til å reklamere for vårt arbeid. Vi skal jobbe for å rekruttere flere medlemmer,
både bedrifter og enkeltmedlemsskap. Og sist men ikke minst: vi skal sørge for at yrkeshemmede får en
bedre status i fellesskapet.
Minner om at vi arrangerer konferanse for arbeidstakere i Drammen 6 og 7.november 2019. Konferansen
har fått navnet «Jeg vil, og jeg får det til», og har et spekter av gode forelesere som skal bidra til at vi kan
videreutvikle våre ferdigheter innenfor kosthold og ernæring, psykisk helse og jobbrelaterte ferdigheter (se
programmet for mer informasjon).
Jeg ønsker å være tilgjengelig for dere medlemmer, så ikke vær redd for å ta kontakt for spørsmål og informasjon. Min kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside (lafy.no).
Håper på et godt samarbeid fremover.
Idun Kløvrud Schjøll
Styreleder
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Her feirer dyrene Bamses 50-årsdag. Da er det lov å kose seg litt! Bildet er hentet fra Thorbjørn Egners “Klatremus og de andre dyrene
i Hakkebakkeskogen”.

Husker du ”Grønnsakspisersangen”?

”Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven og
så lat og veldig tjukk i magen.” Slik begynner teksten på Thorbjørn Egners
”Grønnsakspisersang”. I følge klinisk ernæringsfysiolog Anne Marie Skjølsvik er
Egners sang et godt utgangspunkt for et sunt kosthold. Vi tok en prat med Skjølsvik
for å varme opp til hennes foredrag på den kommende Lafy-konferansen.
Tekst: David Johansen Auby

A

nne Marie Skjølsvik,takk
for at du stiller til intervju i
Landsråd-nytt. Du skal holde et foredrag om kosthold og ernæring på vår kommende konferanse
i Drammen den 6-7. november. Vi
tror dette er veldig relevant for våre
medlemmer (og lesere).
Kan du først si litt om bakgrunnen
din?
- Jeg er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Jeg
var ferdig utdannet i 2012 og begyn-
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te rett i TINE SA som ernæringsrådgiver. Der har jeg vært siden, og har
de tre siste årene jobbet som talsperson for ernæring. I tillegg har jeg
jobbet som instruktør for gruppetrening ved Akropolis Trening i Drammen, helt siden 2006. Høsten 2014
begynte jeg også med konsultasjoner
ved Synergi Helse Medisinske senter
i Drammen for personer som ønsket
hjelp til kosthold og behandling av
kostholdsrelatert sykdom.
Du tar utgangspunkt i kostrådene til
Helsedirektoratet. Kan du si litt om

disse rådene?
- Kostrådene er godt, vitenskapelig
dokumenterte råd som gjelder oss
alle, og skal hjelpe oss til både å holde oss friske og forebygge sykdom.
Det er 12 korte råd som egentlig
er veldig greie å følge i hverdagen,
dersom man bare har de i bakhodet
når man handler inn mat og lager
måltider.
For de av oss som husker «Grønnsakspisersangen» til Thorbjørn Egner, så ligner dagens kostråd mye på

det som synges i den sangen. Kort
oppsummert så er vi anbefalt å spise
mer grønnsaker, frukt, bær og fisk,
velge magre meieriprodukter, magre
kjøttprodukter og olje, og spise mindre salt, sukker, saft og brus.
For å gjøre det enda enklere kan vi
bare tenke på det vi skal spise mer av
og prøve å gjøre det hver dag. Velge
litt mer grønnsaker til middag, og se
om vi får inkludert det til frokost og
lunsj også, og prøve å få inn to middager med fisk og noen brødskiver
med fiskepålegg. Da er man allerede
langt på vei med å forbedre kostholdet sitt.
Hva mener du er så bra med kostrådene til Helsedirektoratet?
- Kostrådene får ofte mye ufortjente negativ omtale. Disse rådene er
begrunnet med over to millioner
vitenskapelige studier, og ligner mye
på kostrådene vi finner i andre nordiske land. Utfordringen i Norge er
at ca 30 % følger kostrådene. Så de
fleste av oss har noen forbedringer å
gjøre for å spise mer i tråd med hva
myndighetene anbefaler oss.
Det finnes så mange dietter og mattrender nå for tiden. Hva vil du si til
de som føler seg forvirret over all informasjonen?
- Ernæring er et fagfelt i stadig utvikling, og ny vitenskapelig dokumentasjon kommer hele tiden. Det
kan være vanskelig å bli klok på alle
rådene som gis, og derfor mener jeg
vi bør være kritiske til det vi leser,
spesielt når enkeltstudier blåses stort
opp. Dersom man følger kostrådene
holder det lenge og du sikrer deg at
du gjør det beste for at kroppen din
skal holde seg sunn og frisk. Dietter
og trender er ofte forbigående og
tilbyr en quick-fix løsning som ikke
alltid vil sikre deg god helse på sikt.

Hva vil det si å spise «sunt», og hvorfor er det viktig?
- For å spise sunt mener jeg at vi
bør spise variert, velge litt av alt, og
tenke på mengdene vi spiser. Vi bør
holde oss til kostrådene i hverdagen
og prøve å spise grove kornprodukter, mer grønnsaker, velge magre
meieri og kjøttprodukter og spise
fisk.

”Litt av alt og alt med måte
er en fin regel for å velge riktig”.
Men å spise sunt inkluderer også å
kunne kose seg med litt godteri eller
brus av og til. Det er viktig med en
balanse. Noen matvarer er selvfølgelig litt sunnere enn andre, men hvor
ofte og hvor mye du spiser av en
matvare spiller også inn. Det er ikke
sunt å spise en 1 kg gulrøtter til et
måltid, selv om gulrøtter er grønnsaker. Og det er heller ikke sunt å spise en plate med mørk sjokolade hver
dag, selv om mange mener at mørk
sjokolade er litt sunnere enn vanlig,
fordi den har et høyere kakaoinnhold. Litt av alt og alt med måte er
en fin regel for å velge riktig.
Det er lettere sagt enn gjort å spise
sunt. Hvilke praktiske råd har du til
de som ønsker å endre på kostholdet
sitt?
- For å gjøre det enda enklere, enn
å gå rundt å nynne på «Grønnsaksspisersangen», kan man også se etter
det grønne Nøkkelhullsmerket når
man er på butikken og handler.
Produkter med Nøkkelhullsmerket er produkter som har et høyere
innhold av fiber, og lavere nivå av
sukker, mettet fett og salt enn andre
produkter innenfor kategorien. I
tillegg har vi Brødskalaen på brød,
som er et merke med fire kakestyk-

ker på front av brød og knekkebrød.
Jo flere kakestykker brødet eller
knekkebrødet har, jo grovere er det.
To enkle symboler du kan se etter i
butikken når du er og handler.
Du sier at vi burde begrense mengden
sukker vi får i oss. Hvorfor trekker du
spesielt frem sukker, og ikke for eksempel fett eller salt?
- Å redusere mengden vi spiser av
salt og fett er like viktig som sukker.
Jeg snakker også om fett og salt,
siden det inngår i kostrådene. Når
det gjelder salt så styrer vi mye av
det med hvor mye vi salter maten
vi spiser under matlagning og på
bordet når vi spiser. Når det gjelder
fett, så kan man enkelt gjøre noen
grep, som for eksempel å velge magre produkter fremfor helfete, og
velge olje eller myk margarin. Når
det gjelder sukker er det blitt flere
produkter på markedet som tydelig
er merket med «uten tilsatt sukker»,
men man bør også være litt obs selv
på matvarer som inneholder mye
sukker. Og det største inntaket fra
sukker får de fleste av oss i form av
brus, saft, kaker, kjeks og godterier.
Dette er matvarer som bidrar med
«tomme kalorier». De gir oss få
næringsstoffer kroppen vår trenger,
men mye sukker og evt. fett. Derfor
er det enkelt å redusere mengden
man spiser av disse, uten at det har
noe annen betydning for kostholdet
ditt enn at det blir litt sunnere.
Du nevner energidrikker og at man
burde begrense inntaket av disse. Men
får man ikke energi av energidrikker?
- Jo, man får energi i form av sukker, og en høy dose med koffein.
Som tidligere nevnt er vi anbefalt å
redusere mengden sukker vi får i oss,
og drikkevarer metter ofte mindre
enn matvarer vi spiser. Sammen med
en høy dose koffein, er det ikke anbefalt å drikke for mye energidrikk.
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Anne Marie Skjølsvik synes kostrådene til Helsedirektoratet er undervurdert. Det trenger ikke være så komplisert å spise sunt.

Det har vært en lang diskusjon og et
stort ønske fra flere om å få 18-årsgrens på energidrikker. I tillegg til at
disse drikkene gir oss mye sukker og
koffein, bidrar også sukkeret til økt
risiko for hull i tennene.
At det å bevege seg og være aktiv er
viktig er noe de fleste vet. Men hvilke
helsefordeler har det å være aktiv?
- Fysisk aktivitet har så mange
helsefordeler. Det er såpass mange
positive effekter av trening at flere
leger mener at om fysisk aktivitet
hadde vært en pille, så ville alle tatt
den. Ved å være i fysisk aktivitet vil
du blant annet få økt overskudd og
velvære, bedre fordøyelse, reduksjon
av smerter, redusere stress, bedre
konsentrasjon, styrke immunforsvaret, gjøre det lettere å holde kroppsvekten stabil og bedre søvn.
Har du noen råd til de av oss som ikke
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- Det viktigste du kan gjøre for å
komme i gang med trening er å
finne en aktivitet eller gjøre noe du
synes er gøy. Har vi det gøy blir vi
glade, og er vi glade øker motivasjonen til at vi gjør noe igjen. Men det
aller viktigste du gjør er å overvinne dørstokkmila. Uansett hvilken
form, fasong eller hvordan helsen
din er, er den aller viktigste øvelsen
du kan gjøre å ta på deg treningstøy
og sette i gang med ett eller annet.
Om du gjør noen øvelser foran TV
’n, jobber i hagen, gå tur rundt i
nabolaget, deltar på yoga, gjør styrkeløft eller triatlon, er det viktigste
at kroppen din er i bevegelse.

Og det høres kanskje ikke så mye
ut, men det er faktisk ikke mer enn
ca 30 % av oss som klarer det. Så
her har vi alle en liten jobb å gjøre.
Og jo mer aktiv du er, jo bedre er
det. All trening er like bra. Gå deg
en tur, eller løp om du vil. Få i gang
hjertet, merk at pulsen din øker og
pusten blir litt tyngre. Kjør noen
øvelser med styrketrening når du
kommer inn fra turen, for eksempel
knebøy, sit ups, push ups og rygghev, så har du både fått trimmet
hjertet og styrket musklene dine.
Husk også på at det å gå til og fra
butikken, besøk, til bussen, ta trappa i stedet for heisen eller rulletrappa teller inn. All bevegelse er positivt
og jo mer hverdagsaktivitet du får
inn i løpet av dagen, jo bedre er det.

Hvor mye burde man trene? Og hva
slags trening er best for helsa?

Takk for praten Anne Marie. Vi gleder
oss til å se deg på høstkonferansen!

er så glad i å trene, men allikevel ønsker å bli mer aktive i hverdagen?

- Helsedirektoratet anbefaler at vi
er i aktivitet 30 minutter hver dag.

Nytt og fleksibelt tiltak
Det skal bli lettere å ta fag- og yrkesopplæring via NAV med et nytt og fleksibelt opplæringstiltak. Målet er å sikre etterspurt kompetanse til arbeidsledige
som sliter med å få innpass i arbeidslivet.
Tekst hentet fra regjeringen.no

N

esten halvparten av de arbeidsledige i NAV-køen har
ungdomsskole som høyeste
fullførte opplæring. Samtidig har
bedriftene økt behov for arbeidskraft
og 1 av 5 norske bedrifter svarer at de
ikke får tak i kvalifiserte arbeidssøkere. Framover kan det bli stor mangel
på faglærte. Et viktig formål med
endringen er derfor å gi økt mulighet
for å fullføre yrkesopplæring i form
av blant annet fagbrev, praksisbrev
eller kompetansebevis.
Fast fotfeste
– Vi sier gjerne «arbeid først», men
når nær halvparten av de arbeidsledige hos NAV kun har fullført
ungdomsskolen, må vi også stille oss
spørsmål om vi ikke oftere bør tenke
opplæring først. Da tenker jeg ikke
på CV-kurs, men på lengre kompetanseløp som sikrer fast fotfeste, sier
arbeids- og sosialminister Anniken
Hauglie.
Målgruppen for det nye opplæringstiltaket er primært voksne arbeidssøkere som trenger å fullføre videregående opplæring for å få en varig
tilknytning til arbeidslivet.
Hva er nytt
- De tre ulike opplæringstiltakene i
NAV slås sammen til ett nytt og fleksibelt opplæringstiltak.
- Den maksimale varigheten av opplæring settes til 3 år (i noen tilfeller
mulig med forlengelse på et ekstra år
for å sikre fagbrev), mens den tidlige-

re bare var 1 eller 2 år for noen opplæringstyper.

ningen av formell yrkeskompetanse
for å hindre utenforskap.

- Målgruppen er både arbeidsledige
som mangler formell kompetanse og
personer med nedsatt arbeidsevne.
Det betyr et utvidet tilbud til prioriterte arbeidssøkere som langtidsledige
og innvandrere uten formell kompetanse.

Etterspørsel etter yrkesfag
NAVs omverdenanalyse 2019 viser
at tilbudet av personer med yrkesfaglig utdanning kan bli langt lavere
enn etterspørselen i tiden framover.
I motsatt ende viser analysen også at
tilbudet av personer med høyere utdanning kan bli høyere enn etterspørselen. Samtidig viser Navs bedriftsundersøkelse for 2019 at bedriftene har
økt behov for arbeidskraft med kompetanse, men har utfordringer med å
få tak i kvalifiserte arbeidssøkere.

Fra ett til tre år
Før var opplæring lenger enn ett år
betinget av at brukeren hadde nedsatt
arbeidsevne eller manglet rett til opplæring. Dette er krav som nå vil falle
bort. Dermed får prioriterte grupper
i NAV – som langtidsledige og innvandrere – tilgang til et bedre og mye
mer omfattende opplæringstilbud
enn det de har i dag.
– Det sier seg selv at ett år ikke alltid
er nok for å få seg formelle kvalifikasjoner som gir jobb. Derfor utvider
vi muligheten til inntil tre år. Det er
viktig å presisere at det vi gjør nå ikke
er en alternativ utdanningsvei. Dette
er et løp for å fange opp arbeidssøkere som faller ut av det tradisjonelle
systemet, sier statsråden.
Mer samarbeid på tvers
Omleggingen er en del av en større
prosess hvor man vektlegger mer
samarbeid mellom NAV, fylker, opplæringskontor og bedrifter for å få
flere folk i jobb. Dette er også i tråd
med budskapet til flere utvalg som
sysselsettingsutvalget og utvalget om
livslang læring, som vektlegger betyd-

– De mest sårbare og utsatte på arbeidsmarkedet er de som kun har
grunnskole. Og for dem blir det bare
verre framover når arbeidslivet effektiviseres og digitaliseres. Vi vet derimot at det vil være etterspørsel etter
faglærte framover, sier Hauglie.
Viktig element i dugnaden
Hun sier omleggingen er et betydelig
nytt element i inkluderingsdugnaden
hvor de tre stolpene er rekruttering,
arbeid og psykisk helse og nettopp
kompetanse.
– I starten av inkluderingsdugnaden har vi vært opptatt av å få med
arbeidsgivere på laget. Nå gjør vi et
viktig grep for å gi flere i NAV-køen
kompetanse som er etterspurt der
ute, avslutter statsråden.
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Nytt fra departementet
Vi fortsetter med vår faste spalte ”Nytt fra departementet”. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte.
Sakene er hentet fra regjeringen.no

UTVALG SKAL SE PÅ FREMTIDENS ARBEIDSLIV

Regjeringen har nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal
vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i
arbeidslivet. Advokat Jan Fougner
skal lede utvalgsarbeidet. I tillegg til partene i arbeidslivet skal
også tre nøytrale eksperter delta i
arbeidet.
– Arbeidslivet står overfor
store endringer, blant annet vil
teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering påvirke
arbeidsplassene våre framover, sier
arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Endringene kan handle om hvordan virksomheter organiserer seg,
hvilken tilknytning det er mellom
de som tilbyr og de som utfører
arbeid, og ha betydning for rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Gjennom samarbeidet mellom
arbeidsgivere, arbeidstakere og
myndigheter har Norge skapt et
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av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder.
Måten arbeidslivet organiseres på
kan være avgjørende for opprettholdelse av den norske modellen
og trepartssamarbeidet, noe både
Regjeringen og Stortinget har
vært opptatt av.
– Det er behov for å gjennomgå
slike spørsmål i samarbeid med
partene i arbeidslivet. Vi setter
derfor ned et partssammensatt
utvalg som skal se nærmere på
relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer, samt foreslå
eventuelle tiltak. Vi må sørge for
at vi har et godt og oppdatert
rammeverk som både ivaretar
virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig
som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie.
Denne tematikken diskuteres
både nasjonalt og internas-

jonalt, blant annet i EU og ILO.
Statsråden understreker at det nå
er viktig at relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer og
mulige tiltak gjennomgås samlet
med partene i arbeidslivet.
Utvalget skal jobbe i to år og avgi
en NOU innen 1. juni 2021.

FLERE MED RUSPROBLEMER I JOBB

Arbeid og aktivitet er viktig for
livskvaliteten. Status for Opptrappingsplanen for rusfeltet viser at
stadig flere med rusproblemer får
jobb i ordinært arbeidsliv.

å jobbe med psykisk helse og rus,
og det er veldig bra. Vi er ikke i
mål ennå, men vi ser resultater og
det er gledelig, sier helseministerBent Høie.

- Vi ser at flere får egen bolig og
flere får arbeid. Da vi startet med
Opptrappingsplanen for rusfeltet
i 2016, var det 42 prosent som
ikke hadde aktiviteter i løpet av
dagen. Nå er dette tallet nede i 28
prosent, og det er veldig positivt,
sier helseminister Bent Høie.

Resultater av Opptrappingsplanen for rusfeltet så langt:

Målet med opptrappingsplanen
er blant annet å oppdage rusproblemer på et tidligere tidspunkt,
hjelpe raskt, ha kortere ventetid,
og bedre kvalitet i rusbehandlingen.
Status nå viser at antall årsverk i
kommunale rus- og psykiske helsetjenester fortsetter å øke, med
505 flere årsverk fra 2018-2019.
- Flere ansettes i kommunene for

• Andel med rusproblem som
er i liten/ingen form for meningsfull aktivitet er redusert
fra 42%-28%
• Antall årsverk i kommunale
rus- og psykiske helsetjenester
har økt med 2500 årsverk
siden 2016
• 63 prosent av årsverksinnsatsen i kommunene går til
personer med langvarig og
alvorlig problematikk
• Antall personer med rus- og
psykiatriske lidelser som er
uten bolig er kraftig redusert
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Annonseinformasjon
LANDSRÅD-NYTT
Utgiver
Redaktør
Adresse
Telefon
E-post

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
David Johansen Auby
c/o Arbeid og Kvalifisering
Feyers gate 7, 3256 Larvik
Tlf.: 33 17 10 00
E-post: audun.auby@larvik.kommune.no

Tidskriftets mål og funksjon

Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff
om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et
informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for
arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er
engasjert i de yrkeshemmedes hverdag.
Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr
arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere
som jobber med relaterte oppgaver.
Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet.

Annonsepriser for medlemsbedrifter
Stilling ledig
Småannonser
1/2 side 4 farger
1/1 side 4 farger

10

Kr. 1.500,Kr. 500,- Kun medlemmer
Kr. 2.400,- 20 % rabatt
Kr. 4.000,- 20 % rabatt

Annonsemaler
Stilling ledig: 100 x 142mm
Småannonse, liten:
h37 x 61 mm
Småannonse, stor:
h67 x 61 mm
1/2 side: 215 x 142 mm
+ 3 mm utfallende kanter
1/1 side: 215 x 285 mm
+ 3 mm utfallende kanter
Annonsepriser
1/2 side 4 farger:
1/1 side 4 farger:
2 helsider:		
Baksiden :

kr. 3.000,kr. 5.000,kr. 9.000,kr. 7.000,-

Annonsene leveres i pdf eller
eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i
100% størrelse.
For utgivelsesplan fremover ta
kontakt med oss på telefon eller
e-mail.

Organisasjonen

Grunnleggende prinsipper

•

Er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er
aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Medlemsmassen
spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi.

•

Ivaretar medlemmenes interesser og behov for å skape et utviklende
fag- og arbeidsmiljø.

•

Er et verktøy for å heve de yrkeshemmedes status.

•

Er en pådriver overfor premissleverandørene og engasjerer seg i den
aktuelle samfunnsdebatt.

1. Yrkeshemmede har rett til arbeid.
2. Alle mennesker har rett til vekst
og utvikling på det nivå de befinner seg.

3. Arbeid er en grunnleggende verdi •
som alle skal ha muligheten til å
•
velge.

Avholder årsmøter hver vår.
Er delt inn i fylkeslag.

4. Verdiskapning skal også være
rettet mot et ordninært arbeid.

•

Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontaktorgan for medlemmsvirksomhetene.

5. Begrepet arbeid skal være i
utvikling, og gjenstand for diskusjon.

•

Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser.

•

Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som arbeid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv.

6. Samarbeid, deltakelse og kordinering er forutsetninger for vekst
og kompetanseheving.

•

Samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

•

Har kontakter i fagmiljøer, som medlemsvirksomhetene kan dra nytte
av.

•

Arbeider for et nettverkssamarbeid, og utgjør en gjensidig læringskultur
for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede

Medlemsskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede?
Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede,
uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene,
private bedfrifter eller andre typer organisering.
Kontingenten
1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd
kr. 3000,- pr. år
2. Virksomheter med maksimum 10 plasser
kr. 3000,- pr. år
3. Øvrige virksomheter
kr. 7500,- pr. år
4. Enkeltmedlemmer
kr. 3000,- pr. år
Jeg ønsker medlemskap
Type virksomhet...........................................................
Antall yrkeshemmede arbeidstakere............................
Navn ........................................................................
Adresse .....................................................................

Fyll ut kupongen og send eller faks den til:
LAFY/Audun Auby, c/o Arbeid og Kvalifisering, Feyers gate 7, 3256 Larvik.

Postnr./sted ......................................................
Tlf ................................ Faks ............................... Kontaktperson ................................................ 11

Program høstkonferansen 2019
6. - 7. november 2019, Comfort Hotell Union brygge Drammen

Navnet på konferansen denne gangen er: “Jeg
vil, og jeg får det til”. Konferansen har fokus på
arbeidstakere. Velkommen skal dere være!
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Program for konferansen
Onsdag 6.november
10.00-10.30

Registrering

10.30-10.45

Åpning/velkommen

11.00-13.00

Anne Marie Skjølvsik “Kosthold og ernæring”.

13.00-14.00

Lunsj

1400-15.30

“Enkel Jympa” med Irene Knutsen.

19.00 		
Middag
			

Torsdag 7.november
09.00-12.00

Hugo Brekken “Trygg oppvekst”

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.30

“Helt med” med Audun Moen og Elisabeth Nordal.

14.30-14.45

Takk for nå

14.45		

Vel hjem. Og velkommen igjen til våren!
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Anne Marie Skjølsvik
Anne Marie Skjølsvik er klinisk ernæringsfysiolog, 32 år
og jobber til daglig som talsperson for ernæring hos
TINE SA. Hennes store lidenskap er å formidle kunnskap
om kosthold, ernæring og aktivitet på en lettfattelig
måte. Anne Marie har stor tro på slagordet «litt av alt og
alt med måte». Anne Marie har også en kveldsstilling
som klinisk ernæringsfysiolog hos Synergi Helse Medisinske senter i Drammen og som treningsinstruktør hos
Akropolis Trening. Sammen med kunnskap fra idrettslinje og 11 år med troppsgymnastikk har hun god kompetanse på idrettsernæring og kosthold for prestasjon.

Irene Knutsen
Irene S. Knutsen jobber til daglig på Dag- og aktivitetstilbudet i Arbeid og inkludering (AoI) Tysvær. Hun
er helsefagarbeider og har jobbet i ett botiltak i 10 år.
Hun er utdannet instruktør i Friskis & svettis Tysvær og
var med og startet Enkel Jympa i 2015. Enkel Jympa er
enkel funksjonell tilrettelagt trening for mennesker med
funksjonsnedsettelser. Hun er engasjert og brenner for
bevegelsesglede som forbygger livstilssykdommer og
som øker livs- og arbeidsglede.

Hugo Brekken
Hugo Brekken er prosessleder og jobber i organisasjonen
Trygg Oppvekst, som er et forsknings- og kunnskapsbasert
livsmestringsprogram med en forebyggende innfallsvinkel.
Temaer i gruppene kan være bla: åpenhet & kommunikasjon, tanker & følelser, selvbilde & identitet, rus & avhengighet, nettbruk & teknologi, mobbing & krenkende adferd
og valg & konsekvenser.

“Helt med”
“Helt med” er et SOR-prosjekt som handler om å få flere
mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære
arbeidslivet. Prosjektet er inspirert av KLAP i Danmark,
som har resultert i at mer enn 2.000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i det ordinære
arbeidsliv.
I 2016 ble det utviklet en modell tilpasset norske
forhold, med klare mål om å få mennesker med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.
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Påmeldingsfrist: 1. september
Kontakt:								Konferansen holdes på:
LAFY 		
v/ Jane Midtbø					
Comfort Hotell Union Brygge
Epost:
jane.m@asvo-kongsberg.no			
Grønland 64
Tlf: 		99 15 46 11						3045 Drammen

Priser:
Konferanseavgift medlemmer			
kr. 1100 ,Konferanseavgift ikke medlemmer		
kr. 2200 ,Full pakke medlemmer				
kr. 4600 ,Dagpakke inkl. lunsj				
kr. 780 ,Middag inkl. 2 drikkenheter
		
kr. 850 ,Tilslutningsdøgn					kr. 1200 ,Full pakke i enkeltrom inkl. alle måltider fra lunsj onsdag til og med lunsj torsdag

Påmelding på

www.lafy.no
Påmeldingen er bindende
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Mattias med full kontroll på spørsmålene under reporteroppdraget.

Mattias - en kunstreporter
Mattias Daniel Damsgaard Woodson (32) ville ha en jobb som både var
spennende og som han var flink til. Derfor ble han reporter for Empo-TV.
Landsråd-nytt fulgte med da Mattias dro på oppdrag på Det internasjonale
barnekunstmuseet på Frøen i Oslo.

D

et internasjonale Barnekunstmuseet på Frøen i
Oslo regnes som et av få
rene barnekunstmuseer i verden.
Samlingen består av mellom 150
000 og 200 000 objekter skapt av
barn fra over 180 land.
Til tross for det fascinerende
konseptet er det mange som ikke
har hørt om museet. Det er en av
grunnene til at Empo TV-repor16

Tekst og bilder: David Auby

ter Mattias Daniel Damsgaard
Woodson valgte å dra nettopp hit
idag.
- Det finnes bare 3-4 sånne museer i verden. Jeg tror heller ikke
det er så mange som vet om museet. Når folk hører om museer
i Oslo så tenker de på Kollen,
Folkemuseet, Teknisk og kanskje
Nationalgalleriet. Her er det kanskje mange som ikke har vært, så

jeg tenker det hadde vært gøy å få
det vist frem.
Av barn, for alle
Museet ble etablert av den sovjetiske filmkunstneren Rafael
Goldin og hans kone Alla Goldin
i 1986. Siden Alla Goldins død
i 2007 har museet vært ledet av
datteren Angela Goldin.
Museet er plassert i en stor klas-

Instruktør Sara Gjesdal, reporter Mattias Daniel Damsgaard Woodson og administrerende direktor på Det internasjonale barnekunstmuseet Angela Goldin i prat etter spørsmålsrunden.

sisk villa på Frøen i Oslo. Det er
en perfekt plassering på et museum - både hjemmekoselig, men
også fornemt. I bakgården er det
plassert skulpturer av alle slag.
Konseptet til Det internasjonale
barnekunstmuseet er kunst laget
av barn som kan oppleves av alle
uansett alder.
Reporter ikke bare av yrke
Mattias virker i storform da vi
møter ham inne på museet. Han
er i full gang med å spørre ut de
ansatte om alt fra kunstpreferanser til museets historie - og
det lenge før reporterjobben er i
gang.
- Idag skal jeg intervjue administrerende direktør Angela Goldin.

Jeg har vært her fire ganger før,
men det er sikkert 10 år siden
sist. Så jeg husker ikke så mye av
museet siden den gangen. Det er
fint å lage et innslag fra et sted
som er både spennende for meg
og seerne.
Med seg i dag har han instruktør
Sara Gjesdal. Sammen skal de
lage et innslag som er ca 10 minutter langt.
- Vi prøver å få til ett innslag i
uka, men vi er flere reportere
som går på rundgang. Så nå er
det ikke sikkert jeg får dratt ut på
opptak før om et par uker igjen.
Oppriktig nysgjerrighet
Mattias er spent, men allikevel

fattet. Dette har han gjort mange
ganger før. I motsetning til hvordan enkelte har det virker det
som den litt smånervøse energien
til Mattias retter seg utover og
ikke innover. Han er oppriktig
nysgjerrig på menneskene rundt
seg. Dette er åpenbart en fyr som
ikke bare er reporter av yrke, men
også av hjerte.
Siden de kun har med seg ett
kamera idag så skal Mattias stille spørsmålene fra bak kamera,
mens intervjuobjektet står foran. Selv om Mattias ikke var
forberedt på dette, tar han det
på strak arm. Spørsmålsrunden
med Angela går akkurat som den
skal. Innslaget kan du snart se på
www.empo.no/webtv.
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arbeidslivet

For mange er jobben en stor og viktig del av livet. ”Arbeidslivet” er en fast
spalte i Landsråd-nytt der vi skal presentere et utvalg arbeidstakere fra ulike
arbeidsmarkedsbedrifter og høre fra dem selv hvorfor de verdsetter jobben
sin så høyt. Denne gangen tok vi en prat med Mattias Daniel Damsgaard
Woodson (32) som er reporter for Empo TV.
Tekst av: David Auby

Vi møter Mattias Daniel Damsgaard Woodson på Barnekunstmuseet på Majorstuen i Oslo. Idag er
han utsendt som reporter for Empo TV. Mattias er åpenbart godt orientert i kunstverden og snakker varmt om da han nylig var på besøk på Kistefos-museet på Jevnaker der blant annet skulptøren
Claes Oldenburg er utstilt.
- Har du ikke hørt om Claes Oldenburg!? Det er han som lager sånne kjempestore skulpturer.
På Kistefos ligger det fire enorme tegnestifter som er slengt nedover en skråning. Jeg digger
Claes Oldenburg altså! Han lager enorme skulpturer av helt hverdagslige ting.
Mattias snakker fort og engasjert om temaer han er opptatt av. Dette er åpenbart en fyr som trives
i reporterrollen. Vi spør Mattias om hvor lenge han har jobbet i Empo Media og hvordan han fikk
jobben.
- I Empo har jeg jobbet siden 2011. Jeg har aldri likt sånne typiske jobber som utviklingshemmede vanligvis blir plassert i. Der blir man bare satt til å gjøre det samme hele tiden, enten det
er konvolutering eller pakking av fruktkurver. Jeg ville heller ha en jobb som jeg trives med og
kunne være flink til. Det var da jeg hørte om Empo TV. Moren min sa at det er ikke sikkert
du får jobb der siden det er en TV-kanal for utviklingshemmede, og siden du har asperger og
ADHD så er det ikke sikkert du er i målgruppa. Men heldigvis så fikk jeg jobben!
Hvor ofte jobber du på Empo og hva er arbeidsoppgavene dine?
- Jeg jobber fire dager i uka. Arbeidsoppgavene går mye på research - blant annet det å finne
ut hvor vi skal gjøre opptak neste gang og hva som kan være interessant både for meg og seerne å lage saker om. Så er det å dra ut og lage saker. Jeg er først og fremst reporter, så jeg har
ikke så mye med det rent redaksjonelle å gjøre.
Hva er det som gjør jobben din så spennende?
- Det beste er nok når vi skal ut på opptak som idag. Det er klart vi må sitte på kontoret for å
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Mattias Daniel Damsgaard Woodson har asperger og ADHD, men masse energi og sans for detaljer kommer bare godt med i
reportertollen.

finne steder vi skal besøke osv, men det morsomste er å være på opptak. Da får man kanskje
muligheten til å se litt mer behind the scenes og andre ting som man ellers ikke ville fått muligheten til.
Hva synes du er mest utfordrende med jobben din?
- Ja det er for eksempel det å la den som blir intervjet få svare ferdig selv om jeg kanskje allerede vet svaret på det jeg spør om. Det er viktig at jeg ikke forteller alt for mye selv, men
heller tenker at jeg ikke spør for min egen del, men at jeg spør for de hjemme som ikke aner
noenting om tema. En intervjuform jeg synes er ganske flau er ”5 på gata” der man intervjuer
tilfeldige på gata. Man aner jo aldri hvordan folk reagerer når de plutselig får et kamera opp i
ansiktet.
Med det sier vi tusen takk til Mattias. Ønsker du å sjekke ut innslagene fra Empo TV er det bare å
gå innom empo.no/webtv.
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prima@prima-as.no

prima@prima-as.no

Din annonse her! Kun 500,- per
blad. Ta kontakt med annonseansvarlig på email: daubyj@
gmail.com
Din annonse her!
Kun 500,- per blad. Ta
kontakt med annonseansvarlig på email:
daubyj@gmail.com
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Din annonse her!
Kun 500,- per blad. Ta
kontakt med annonseansvarlig på email:
daubyj@gmail.com

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer næringslivet til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

ber næringslivet bidra i
inkluderingsdugnaden
Næringslivet bør bruke de gode tidene til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Tekst hentet fra regjeringen.no

I

dag sender næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie
ut et brev til en rekke (150) store
bedrifter. Bedriftene oppfordres til å
ta del i inkluderingsdugnaden.
– Det vi ønsker og håper er at flere norske bedrifter vil ansatte flere
med nedsatt funksjonsevne og hull i
CV-en. Vi mener det er sløsing med
ressurser at mennesker som kan og
vil arbeide, ikke får bidra til å skape
verdier og må leve av trygd, sier Røe
Isaksen.
Målet med Inkluderingsdugnaden
er å få flere i jobb ved å senke ter-

skelen inn i arbeidslivet. Dugnaden
handler også om å gi dem som står
utenfor mer kompetanse slik at de
kan kvalifiseres til de ledige jobbene
som finnes.

norske arbeidsgivere til i større grad
å lete bredt for å finne nye ansatte
som kan hjelpe bedriften med å skape verdier.

– Mange arbeidsgivere er kanskje
ikke klar over at NAV har en rekke
virkemidler som kan være til hjelp
når man skal rekruttere personer
som står utenfor arbeidslivet. Tiltakene kan styrke mulighetene for den
enkelte arbeidssøker og gjøre det
enklere for arbeidsgivere som vil ansette, sier arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie.
Med brevet vil statsrådene oppfordre
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Vi gir dere kursoversikten til Frambu for resten av 2019. Her er
det mange spennende kurs å se frem til!
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Arbeid og Kvalifisering er en enhet i Larvik kommune.
Gjennom aktivitet og tilrettelagt arbeid skal den enkelte
oppleve sosialt felleskap, læring,
utvikling og glede.
Vårt fundament bygger på å styrke og
aktivere menneskets egenkraft.
Den enkeltes ressurser og medvirkning står sentralt
i utvikling av våre produkter og tjenester.
Vi arbeider for å sikre tidsriktige produkter og
tjenester av høy kvalitet.
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Pakk og
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Snekker

Rødbøl

Grafisk Søm Rødbøl

Kantine Hjemkjøring Ved

Trening og opplæring Grønn

Bilverksted omsorg
Lærlingordningen

Huset

aok-larvik.no
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