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Økt samskaping med
pårørende i pleie og
omsorg ved bruk av
SME–metoden

Kort resymé

Hensikten med prosjektet er å øke samarbeids- og kommunikasjonskompetansen til ansatte ved
Rud/Vøyenenga boliger. Kompetansehevingen skal bedre samhandling og dialog med pårørende til Pleie og omsorg
tjenestemottakerne på Rud/Vøyenenga.Tilført kompetanse i medarbeidergruppen vil kunne gi økt RUVE - Samlokaliserte
involvering av pårørende i refleksjon over etiske dilemmaer/utfordringer og bruk av
boliger Rud/ Vøyenenga
refleksjonsverktøyet SME-metoden.

Flyktninger og innvandrere som har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet sitt. Finne
aktuelle arbeidsplasser, det være seg private eller kommunale, hvor deltagere kan være i praksis;
der de kan utføre et arbeid og være en del av et arbeidsfellesskap hvor de får styrket først og fremst
Lunsjhjelp
sine muntlige ferdigheter. «Embedded Learning» - Learning while doing» krever tett oppfølging av
en norsklærer som er tilstede på arbeidsplassen. Helt konkret ønsker vi å etablere kontakt med
tjenestesteder som kan være interesserte i at en liten gruppe kommer for å lage og servere lunsj.
Ønsker å utvide åpningstiden for elevene i Innføringsklassene (IFK) som ikke har SFO tilbud.
Bakgrunnen er et uttalt behov fra elevene, og et ønske om å bygge relasjoner i en annen setting. Vi
tenker kurs/aktiviteter etter skoletid og åpningstid i høst-og vinterferie. Vi ønsker også å involvere
Fra Innføringstilbud til foresatte mer. Vi ønsker å utforme en bærekraftig modell hvor vi ser på mulighetene til å bruke
"Velkomstsenter"
ressursene på en mer fleksibel måte hos ansatte i IFK og for de tospråklige lærerne. Vi ønsker også å
skape en arena hvor elevene i IFK kan møte elever på Evje 5.-7.trinn gjennom kurs eller andre
aktiviteter.
Gjennom to år har HSF Bærum vært pågangsdrivere i Bærum og Norge for å få utvide tilbudet til
Home-Start + (6-16 år) også å gjelde skolebarn: HSF+ (6 -16 år). Flere frivillige vil være engasjert i flere barnefamilier med
eldre barn, herunder flere menn.
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"Klar info" informasjonsfor-midling
til minoritetsspråklige
innbyggere i Bærum
kommune
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Rap clinic
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Emma festival
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Globale Bærum

Programområde/
tjenestested

VOKS trenger innovasjonsmidler til å utvikle nye metoder og måter for å drive
informasjonsformidling , informasjonsmateriell i form av informasjonsfilmer og lydfiler på flere
språk. Disse vil kunne være tilgjengelige på vår hjemmeside, i tillegg til at vi ønsker å bruke andre
sosiale kanaler som Facebook, Snapchat og Instagram. Vi anser dette for å være et pedagogisk grep,
og hvor VOKS vil bruke personale med kompetanse i norsk som andrespråk og flerkulturell
forståelse med den hensikt å tilpasse informasjonen til vår målgruppe.
Rap Clinic er et musikkprosjekt for- og av brukere av psykisk helse og rustjenester i Bærum
kommune. Rap Clinic ble så etterspurt av brukere at man fikk til ukentlige treff i Villa Walle
aktivitetssenter, hvor vi fikk låne noe utstyr og et lite kjellerlokale. For å nå vårt mål om at
prosjektet skal kunne bli et tilbud og et prosjekt med reell kapasitet for denne brukergruppa,
ønsker vi å investere i eget musikkutstyr, innrede eget lokale tilpasset musikkproduksjon og ansette
noen brukere som erfaringskonsulenter.
Regionalt Aktivitetssenter (REGA) ønsker å sette opp «Emma Festival»; en 2-dagers kulturfestival
for alle! Et nytt og inkluderende prosjekt som får synliggjort Emma Hjorth og være med på å skape
et løft for hele området. Innholdet og utformingen vil skje i samarbeid med lokale aktører og
innbyggere. Vi søker først og fremst om midler til å dekke en intern prosjektlederstilling 20% (ca. kr.
200.000,-) i 2019. Målet er å skape et bærekraftig prosjekt som skal få positive ringvirkninger.
1. Samarbeidet med IMDi er en helt ny konstellasjon hvor vi deler med IMDi Globale Bærums
nettverk og unike kunnskap om arbeidsmarkedet i vår region, om flyktninger og innvandreres vei
mot arbeid, og om hvilke glippsoner som må tettes på veien fra utenforskap til fellesskap. Globale
Bærum vil ha stor nytte av IMDis politiske tyngde. 2) Utvide frivillighet til flere aktører. I dag
representerer frivillighet for en stor del private, etniske norske, godt voksne. Dette ønsker vi å gjøre
noe med.
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