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Ekte og Enkelt
God livskvalitet gj ennom

mat og mennesker

Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre ufØretrygdede og personer med nedsatt

funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte som både motiverer

enkeltindividet, og i tillegg arbeidslivet, til samarbeid og verdiskaping?



Sammendrag

"Ekte og Enkelt. God livskvalitet gjennom mat og mennesker", 207T - 20L4.

Prosjektet er finansiert av NAV gennom programmet

FARVE-forsøksm id ler arbeid og velferd.

Problemstilling
Hva skal til for å bygge opp og synliggj6re uføretrygdede

og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse

og arbeidskraft på en måte som både motiverer

enkeltindividet, og i tillegg arbeidslivet, til samarbeid

og verdiskaping?

Hvordan fremme integreringsprosessen, og viske ut
skillet mellom .ordinære, og «tiltak»?

Matprogrammet "Ekte og Enkelt" har vært rammen for

matfaglig produksjon og opplæring i VTA-bedrifter, og har

dannet grunnlag for felles opplevelser og læring for alle

involverte aktører. Følgende forutsetninger er gjennom-

ført, og har hatt motiverende effekt:

Arbeidstakerne har selv vært aktivt med i utviklings-

arbeidet: vært pådrivere i prosessen, skapt resultater,

og har frontet markedsføring av egen nytteverdi gjennom

personlig engasjement, daglig arbeid og profilering av

matprogrammet Ekte og Enkelt. 0pplæring og utvikling

har ført til dokumenterbar kompetanse innen aktuelle

maifag. Det gir identitet, trygghet og stolthet hos både

arbeidstakere og arbeidsgivere. Alle tiltak og opplevelser

er glennomført i fellesskap med ledere og arbeidstakere,
på egen arbeidsplass, mellom VTA-bedriftene, og på

nærrngslivets egne a renaer.

Det er gjort bruk av kvalitets- og ressurspersoner innen

matfaglige områder, som har bidratt til å synliggj6re våre

arbeidstakere/deltakere som mennesker med verdifull

arbeidskapasitet. Nærrngslivet er overrasket og positive.

I det ligger et utviklingspotensial.

Resultater

ekteogenkelt.fiff.no, et dataverktøy som legger til rette

dokumentasjon for individuelle behov ut over dei som

hittil har vært tilgjengelig, og med utgangspunkt i aktuelle

læreplaner. Verktøyet danner samtidig grunnlag for

systematisk opplæring, produksjon og salg av mat.

Programvaren gir muligheter for tilpassing iil andre

målgrupper og flere fagområder. Fem etablerte

dokumentasjonsnivåer er mål i seg selv, og gir gradvis

mulighet for å nå offisielt godkjent fagkompetanse, som

læreka nd rdat/kom peta nse bevis og lærl i n ger/fagbrev.

Konkrete enkle metoder er utviklet og benyttet:

HÅNDtN og ÅRsr:uLET. oppLEVELSER.

Verdier ifelleskapet: VERDIGHET, MOl TlD.

Et nettverk som synliggjØr kvalitet er etablert med

næringslivei, spesielt innen matfag, hos sentrale og

lokale politikere. Også r Vekstbedrifter og andre arenaer

for tiltak. En dialog om å tilrettelegge for utvikling og bruk

av utradisjonelle arbeidsressurser i næringslivet, handler

om å møtes og ha kunnskap om og erfaring med å

omgås hverandre.

Prosjektet avsluttes i 2OL4, men Matprogrammet

Ekte og Enkelt viderefØres. Det er arbeidstakerne

som er pådrivere for å fortsette, da de uttrykker og

viser i praksis, at dette er en god og forståelig måte

å lære på, og de mestrer produksjonen. Arbeidet gir

mening også for næringslivet, spesielt når de selv opp-

lever arbeidstakere i konkret arbeid, i konkrete lærings-

prosesser og gjennom deres profilering av

egen nytteverdi.




