RAPPORT

Ekte og Enkelt

God livskvalitet gjennom
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», 2011 – 2014.

Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet
FARVE-forsøksmidler arbeid og velferd.
Problemstilling
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?
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 gjennomført, 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. Opplæring og utvikling
har ført til dokumenterbar kompetanse innen aktuelle
matfag. Det gir identitet, trygghet og stolthet hos både
arbeidstakere og arbeidsgivere. Alle tiltak og opplevelser
er gjennomført i fellesskap med ledere og arbeidstakere,
på egen arbeidsplass, mellom VTA-bedriftene, og på
næringslivets egne arenaer.
Det er gjort bruk av kvalitets- og ressurspersoner innen
matfaglige områder, som har bidratt til å synliggjøre våre
arbeidstakere/deltakere som mennesker med verdifull
arbeidskapasitet. Næringslivet er overrasket og positive.
I det ligger et utviklingspotensial.
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Resultater
ekteogenkelt.fiff.no, et dataverktøy som legger til rette
dokumentasjon for individuelle behov ut over det 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 til andre
målgrupper og flere fagområder. Fem etablerte
dokumentasjonsnivåer er mål i seg selv, og gir gradvis
mulighet for å nå offisielt godkjent fagkompetanse, som
lærekandidat/kompetansebevis og lærlinger/fagbrev.
Konkrete enkle metoder er utviklet og benyttet:
HÅNDEN og ÅRSHJULET. OPPLEVELSER.
Verdier i felleskapet: VERDIGHET, MOT, TID.
Et nettverk som synliggjør kvalitet er etablert med
næringslivet, spesielt innen matfag, hos sentrale og
lokale politikere. Også i 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 2014, 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.
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På bildet demonstreres ekteogenkelt.fiff for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.
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Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE-forsøksmidler arbeid og velferd.

Rapport fra prosjektet

«Ekte og Enkelt. God livskvalitet gjennom mat og mennesker», 2011-2014.

Problemstillingene for prosjektet har vært: 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? Hvordan fremme integreringsprosessen, og viske ut
skillet mellom «ordinære» og «tiltak»?
Foranledning til prosjektet

Gjennomføring

Matprogrammet Ekte og Enkelt startet i 2004, som et
samarbeid mellom Arne Brimi og Asker Produkt AS.
Erfaringene var positive, noe som vistes i arbeidstakernes
motivasjon, aktivitet og gjennomføring av matproduksjonen.
Matprogrammet begynte med produksjon og levering av
skolemat, men la også etter hvert grunnlag for drift av
bakeriutsalg, kafe og kantiner, i tillegg til catering.
Prosjektet, med FARVE-midler, ga muligheter til å utvikle
og spre erfaringene til nytte for flere mennesker i våre
aktuelle VTA-bedrifter (Varig Tilrettelagt Arbeid) med
sikte på større deltakelse i ordinært næringsliv og ikke
minst i samarbeid med næringslivsaktører. Flere bedrifter
viste interesse og ASVO Tromsø kom med i 2008.

Forutsetninger for deltakelse i prosjektet ble nedfelt
i egen avtale, mellom Asker Produkt AS (som eiere av
Matprogrammet) og den enkelte bedrift, som de
involverte bedriftene skrev under på. Det dreide seg om
aktivt deltakende og forpliktende samarbeid bedriftene
i mellom. Det gjaldt utveksling av erfaringer og aktuelle
problemstillinger og forpliktelser i det å etablere og
gjennomføre prosjektet i hht. prosjektsøknaden til
FARVE. Avalen inneholdt også spesifikt hva daglig ledere
i bedriftene skulle bidra med og utveksle i utvikling av
prosjektet, og var også knyttet til økonomiske forpliktelser
i prosjektperioden. Partene var enige om at yrkes
hemmedes deltakelse skulle være en sentral forutset
ning i utviklingen av matprogrammet og prosjektet
«Ekte og Enkelt», som et viktig signal inn i integre
ringsarbeidet. Prosjektsøknaden la også vekt på at
arbeidstakerne selv skulle delta i prosessene og
aktivitetene, og være med å sette premissene og
vurdere resultater.

Målgruppe
Arbeidstakere, deltakere og lærekandidater, som har
sin hverdag i VTA-bedrifter, har vært utgangspunkt for
prosjektet. Det er personer med ulike diagnoser, som
trenger individuell tilrettelegging og oppfølging i ulik grad.
Deltakende VTA-bedrifter i prosjektet: Tromsø ASVO,
Unikum AS, Ulshav AS og Asker Produkt AS.

Ressurs- og kvalitetspersoner
Mesterkokken Arne Brimi, Baker’n i Lom Morten
Schakenda, mesterkokken Tom Victor Gausdal og
Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vært faste bidragsytere
i prosjektperioden. Alle representerer et felles
verdigrunnlag for mat og mennesker.
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Økonomi
Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet
FARVE-forsøksmidler arbeid og velferd, med 1,2 mill
kroner. Asker Kommune har ytt kr. 200 000 i prosjekt
perioden, og i tillegg kr. 100 000 for videreføring av
matprogrammet ut over prosjektperioden. I tillegg har
deltakende bedrifter og ressurspersoner bidratt i
prosjektperioden, ihht. avtale. Regnskapet er gjennomgått av revisor.

Evaluering

Konklusjon

Athene Prosjektledelse har fulgt matprogrammet Ekte
og Enkelt over flere år, og prosjektet i prosjektperioden.
Avslutningsvis gjennomførte de en spørreundersøkelse,
og svarene ligger til grunn for denne rapporten. De har
også laget et kort sammendrag av undersøkelsen.

Prosjektet avsluttes i 2014, 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. Arbeidet gir mening også for nærings
livet, spesielt når de selv opplever arbeidstakere
i konkret arbeid, i konkrete læringsprosesser og
gjennom deres profilering av egen nytteverdi.
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MÅL
Hovedmål og delmål i prosjektet (pkt. 6 i søknaden)
1. Gjennom matprogrammet Ekte og Enkelt skal det etableres et system for
opplæring og personlig vekst innenfor fagområdet mat, for personer som ikke
kan benytte ordinære systemer.
A. Ordningen skal dokumenteres, og benyttes i lønnsomt
arbeid. Se på organisering , primært innenfor VTA,
og gjøre matprogrammet tilgjengelig for andre som
ønsker å samarbeide mer med lokalt næringsliv.
B. Systemet skal kunne knyttestil lærekandidatordningen, som ønskes inn i VTA-bedriftene, gjennom å
etablere kunnskap og ferdigheter hos arbeidstakere.
Opplæringen skal føre til dokumentasjon relatert til
relevante, ordinære fagplaner.
C. Systemet skal føre til økt integrering og samarbeid
med annet næringsliv, og kunne overføre betydelig
kompetanse. Det skal utvikle et nettverk med både
ressurspersoner innen fagområdet og det lokale
næringsliv i hver region, som fremmer samarbeid
mellom bedriftene, og synliggjør at alle kan finne
en plass i arbeidslivet.

Målgrupper

Hvilken NY kunnskap skal prosjektet gi?
(pkt. 5 i søknaden)

VTA-bedriftene skal være en base for dette utviklingsarbeidet. Prosjektet har tatt utgangspunkt i personer
i VTA-bedrifter, men også på bl.a. lærekandidater og
personer i andre tiltak enn VTA.
Dette har vært og er fortsatt, i ulike sammenheng,
personer som ikke regnes med i ordinært verdiskapende
arbeid. Intensjonene i prosjektet har vært å vise at deres
ressurser kan brukes i arbeidslivet, og finne hvilke
forutsetninger som må være tilstede for å få frem og
utvikle disse ressursene. I dag står disse ubenyttet,
og spørsmålet er på hvilken måte næringslivet kan få
interesse og motivasjon til å gjøre bruk av denne
kompetansen.
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• Dokumentere kompetanse i sammenheng
med arbeid.
• Motivasjon og arbeidslyst.
• Metoder for læring og erfaringsoverføring
mellom bedrifter.
• Samarbeidsformer mellom ordinært næringsliv
og VTA.
• Skape nettverk for arbeidstakerne/lederne.
• Hvordan bruke kvalitetsressurser?
• Påvirke næringslivet til å bruke denne arbeidskraften,
og derved redusere skillet mellom «ordinære»
arbeidstakere og de på »tiltak».

METODER
Metodisk tilnærming til problemstillingene
Gjennomføringen av prosjektet bygger på erfaringspedagogikk og mestrings
pedagogikk, som det legges vekt på i yrkesopplæring for øvrig.

I følge John Dewey (1969 [1938]) er erfaringslæring
å lære av erfaringer mennesker erverver gjennom sitt
daglige arbeid. Det mener han forutsetter aktiv deltakelse.
Hans slagord var «learning by doing». I følge prof. med.
Hilchen Sommerschild handler mestring om «evne til
empatisk opplevelse og evnen til å ta medansvar».
Odd Erik Germundsson (2008) deler mestring i to:
ferdighetsmestring og livsmestring. Han sier at» mestring
er en målrettet handling eller samhandling som skaper
egenverd og motstandskraft».
Prosjektet har lagt vekt på et kunnskapsbegrep, som
omfatter opplevelse, forståelse og handling. Vi har en tro
på at utviklingen er et middel til å gi kunnskaper til bruk
i arbeidslivet, og samtidig har en karakterdannende
effekt med sosial tilpasning for øye. Dette er avgjørende
for å kunne samarbeide med og omgås folk i arbeidslivet.
Dette er elementer i hvordan vi har tilnærmet oss utviklingen av kunnskap hos målgruppen i prosjektet. I tillegg
har vi lagt vekt på sosiologen Antonowsky’s tre forutsetninger for å holde oss «friske»: forståelighet, overkommelighet og mening. Utfordringen er å være konkrete,
og å lytte til det enkelte menneskets behov.
Vi er kjent med at denne målgruppen ikke vanligvis
regnes inn i det som betegnes som ordinær arbeidskraft,
men at deres utvikling ofte skjer i aldersadekvat og
arbeidsrelaterte omgivelser, for å oppnå best mulig
livskvalitet for den enkelte. Vi mener at denne målgrup
pen har i seg betydelig ubrukte arbeidsressurser som
kan benyttes i næringslivet, og ønsker å finne frem til
forutsetningene for å hente frem disse. For integrering
i arbeidslivet er det flere innfallsvinkler til deltakelse i
arbeid: å tilpasse enkeltmennesket til arbeidsplassen,
eller organisere arbeidsplassen for bruk av enkelt

menneskers kvalifikasjoner. Vi ser for eksempel at
autister mfl. nå brukes som spisskompetanse på enkelte
fagområder, bl.a. innen data, og er betydelig kvalitets
ressurs med sitt behov for perfeksjonisme. Det er
spørsmål om ikke flere kan benytte sin ervervede
«spisskompetanse» i arbeidslivet, der det er behov
for det. Er det flere områder som kan benytte enkelt
menneskers «spisskompetanse», hvis vi tenker litt
utradisjonelt? Da må vi endre synet på deres kompetanse
fra å være «begrenset» til å være «avgrenset». (en type
spisskompetanse).
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Virkemidler
Valg av virkemidler knytter seg til den enkeltes behov
for hva som skaper forståelse for det som skal gjøres
eller det som kreves, muligheten for å overkomme
disse forventningene, og se meningen i å gjøre det.
(jfr. Antonowsky).
Dokumentasjon
Dokumentasjon av kunnskap og ferdigheter er sentralt
i arbeidslivet, men også vesentlig for den enkeltes
opplevelse av eget verd og muligheter. Det handler om
både livslyst og arbeidslyst. Virkemidlene som prøves ut
i ekteogenkelt.fiff.no skiller seg bare noe fra annen yrkesopplæring, og følger en naturlig tanke om tilgjengelighet
for mennesker som trenger mer individuell tilrettelegging
enn det vi har lagt til rette for frem til i dag. Det handler
om omfattende bruk av konkreter i form av bilder og
symboler, og enda mer spesifikk og oppdelt i trinn i
en produksjon som kan synes åpenbare for oss andre.
ekteogenkelt.fiff.no
Prosjektet har samarbeidet med FIFF, som har utviklet et
dokumentasjonsprogram innen fagopplæringen, og som
benytter enkel og visuell dokumentasjon. Programmet
har vært tilgjengelig for yrkesopplæringen siden 2004.
FIFF.no er et program som inneholder mange vesentlige
elementer for strukturering, gjennomføring, utprøving og
dokumentasjon av kunnskap. Det er bygget opp omkring
læring gjennom arbeidspraksis, dvs. gjennom konkret
og verdiskapende produksjon. Sammen har vi utviklet
ekteogenkelt.fiff.no. Her brukes store mengder bilder i
opplæring, og bilder og videosnutter for å dokumentere
resultater. Her kan arbeidstaker/deltaker ha fokus på hva
de har lært gjennom praktisk arbeid, og konkret vite hva
som kreves. Det gir bevissthet om hvilke kompetansemål
de jobber med og hva de trenger å lære mer om. Det er
lagt opp til individuelle opplæringsbøker, som lages og
oppdateres automatisk etter hvert som læringsarbeidet
dokumenteres. Kan du ikke selv benytte dataverktøyet,
kan du få hjelp av veileder eller andre. Veileders kommentarer og underveisvurderinger hjelper en videre
fremover mot målet. Det kan føre til en offisiell godkjent
fagutdannelse, eller i alle fall nå et dokumentasjonsnivå
ut fra hva de kan innenfor ulike delområder
i aktuelle fagplaner. Programmet er lagt opp slik at de
ulike bedriftene, lederne og arbeidstakerne kan gjøre
bruk av hverandres oppskrifter, fremgangsmåter oa, og
har en effektiviserende og opplærende effekt i så måte.
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Programmet er i en begynnerfase, det trengs mer opptrening og erfaring fra bruk av verktøyet, og det er rom
for forbedringer og utvidelse. Det ligger en forutsetning
i tankene bak at programmet er og skal være levende,
og følge med der vi ser muligheter for fremskritt for
enkeltmennesker. Det kan også danne et grunnlag
i videre integreringsarbeid, dersom vi kan finne gode
måter å betjene dette på.

Hånden
HÅNDEN er et virkemiddel som ble utviklet tidlig i prosjektet, og fant fort feste i hverdagen. Hånden er konkret,
og bidrar ved hjelp av sine fem fingre til å bevisstgjøre,
prioritere og huske. Hver finger kan igjen defineres som
en HÅND, hvor det ytterligere kan gi kunnskap om det
aktuelle tema. Det kan være hovedområder i fagopp
læringen, som hygiene, uniform eller råvarer, men kan
også benyttes til f.eks. å planlegge en arbeidsdag eller
til bruk i en oppsummering eller formidling.
HÅNDEN er håndfast, håndterlig, den er alltid med,
og avgrenser «fem av gangen» som en huskeregel i
ekteogenkelt-arbeidet. Fagplanen for kokk inneholder
temaene: Hygiene, Uniform, Mennesket, Økonomi,
Råvarer. Forbokstavene danner til sammen ordet
HUMØR, som lett kan huskes som en forutsetning
for motivasjon og arbeidsglede.

Årshjulet
ÅRSHJULET er også et virkemiddel for å nå kunnskap,
knyttet til både sesonger og lokale forhold. Årshjulet er
også til hjelp for planlegging og forventningsavklaring
mellom ledere og arbeidstakere, og kan lett benyttes
i produksjon og salg av mat. Det er lagt opp til å legge
inn planer ut fra Årshjulet i ekteogenkelt.fiff.no, og er
tilgjengelig for både ledere og arbeidstakere.

Gjennomføring
Vesentlig forutsetning for prosjektet: «Målgruppens
deltakelse skal være en sentral forutsetning i utviklingen
av matprogrammet og prosjektet «Ekte og Enkelt».
Prosjektsøknaden legger vekt på at arbeidstakerne selv
skal delta i både prosessene og aktivitetene, være med

å sette premissene og vurdere resultater.
Prosjektet har sitt utspring i en produksjonshverdag i
den enkelte bedrift, hvor dialogen mellom arbeidsleder
og arbeidstaker er grunnleggende. Det er her produk
sjonen skjer. Det er her kunnskap og ferdigheter
dokumenteres. Det er her de ulike virkemidlene har vært
utprøvet, justert og funnet sin plass. I tillegg er det lagt
opp til temavise samlinger, som alle involverte kan knytte
sin nye læring til. Det har vært gjennomført lokale
arrangement, men også nasjonale. Her handler det om
å møte hverandre på en felles arena, og lære hverandre
å kjenne gjennom det. Det handler om dialog og muligheter for ny læring, for alle parter.
Det har vært gjennomført 4 samlinger hvor ledere og
ressurspersoner har drøftet innholdet i matprogrammet
Ekte og Enkelt, og fremdriften av prosjektet. (I Lom, på
Strand, på Kringler og på Vulkan). Det har i tillegg vært
1-2 møter i året, for oppsummeringer og aktuelle tema.
Det har vært gjennomført 2 møter hos deltakende
bedrifter, for å utdype tankegangen og spørsmål til
matprogrammet Ekte og Enkelt.
Ellers har det vært årlige to-dagers samlinger, hvor arbeidstakerne har deltatt sammen med ledere, kvalitetsressurser og inviterte gjester fra fagopplæring og politikk.
Her har arbeidstakere/deltakere/lærlinger vært i fokus
med sin aktivitet.
Det kan nevnes:
Februar 2012: Et måltid på ASVO Tromsø, hvor mesterkokken Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, la
til rette for et måltid hvor lokale råvarer fra Tromsø skulle
føre til et tre retters måltid for inviterte gjester i Tromsø:
kommunepolitikere /administrasjon, NAV og fra leverandøren BAMA. Bedriftene: Ulshav, Tromsø ASVO og
Asker Produkt deltok.
Mars 2013: Ekte og Enkelt tok plass i kjøkkenet hos
Tom Victor Gausdal, hans restaurant på Strand, med 21
arbeidstakere og ledere samtidig med hans eget folk.
Sammen med Tom Victor, Arne Brimi, Morten Schakenda og Frode Selvaag ble det laget og servert et tre retters
måltid, ut fra sesongens råvarer. Det var ca 30 inviterte
gjester fra næringsliv, fagopplæring og politikk som var
invitert til «Et verdifullt måltid på Strand», og fikk se
Ekte og Enkelt i praksis. Bedriftene: Unikum, Tromsø
ASVO og Asker Produkt deltok.
Januar 2014: Samling i Cateringfirmaet Dønn Ærlig

i Asker, for testing av bruk av ekteogenkelt.fiff.no,
gjennom å forberede og servere et måltid , under vei
ledning av Arne Brimi og Frode Selvaag. Bedriftene:
ASVO Tromsø og Asker Produkt deltok.
August 2014: Avsluttende prosjektsamling i Brimiland, hos
Arne Brimi. Mestring som tema, med Sterling kveite som
råvare, under veiledning av leverandører og kveitekongen
Magnus Skretting og Ryfylkekokken Frode Selvaag.
Bedriftene: Tromsø ASVO, Asker Produkt.
Det har også vært uformelle utvekslinger mellom ledere
og arbeidstakere i bedriftene, som har styrket de sosiale
relasjoner og gitt større trygghet i å utveksle felles fag.
I de aktuelle samlingene har det ofte vært presse tilstede,
og her har arbeidstakere/deltakere og lærlinger selvført
ordet. En lærling holdt et innlegg på en arbeidsgiverkonferanse med 230 deltakere, om dokumentasjonsprogrammet
ekteogenelt.fiff.no og sine erfaringer ved bruk av det.
Funn:
Det er gjennom aktiv deltakelse verdien og mulig
hetene i Matprogrammet Ekte og Enkelt har kommet
frem. Det gjelder både for arbeidstakere, ledere,
ressurspersoner, arbeidsgivere, leverandører og
politikere.
Arbeidstakere viser åpenbar stolthet ved utdeling av
kunnskapsbevis etter gjennomført prøve. Tenker
raskt på neste produkt de ønsker å lære eller å få et
bevis på at de kan. Har de vært for lite involvert i
egen læring tidligere?
Arbeidstakere har vært aktive, pådrivere for egen
læring og vist stolthet og glede over å være med i
Ekte og Enkelt. De påvirker omgivelsene, både de
matfaglige miljøer og politikere, med sin aktivitet
og arbeidsglede. Det synes som om næringslivets
aktører også er positivt overrasket over den kapasitet
og iver arbeidstakerne viser, noe som henter frem
deres egne ønske om å kunne bidra mer. Dette bør
vi merke oss, og legge vekt på i videre nettverks
bygging og konkret samarbeid.
Det slår oss at de samme elementene som motiverer
folk i næringslivet også gjelder for vår målgruppe:
det å bli sett, det å få yte og det å få bety noe for
noen. I dette ligger muligheter for å øke dialogen
og utveksle og utvikle de rette virkemidlene.
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EVALUERING
I tillegg til jevnlig evaluering og justering av underveis, ble Athene Prosjektledelse
valgt til å evaluere prosjektet. Athene Prosjektledelse, ved Gry Helene Stavseng, har
fulgt matprogrammet Ekte og Enkelt over flere år, vært med på å utforme prosjektsøknaden til FARVE, og bidratt inn i prosjektet i prosjektperioden. Avslutningsvis
gjennomførte de en spørreundersøkelse, og svarene ligger til grunn for denne
rapporten. De har også laget et kort sammendrag av undersøkelsen.
Intervju-undersøkelsen
Alle som er spurt og har svart, har sagt ja til å bli intervjuet.
1 arbeidstaker måtte melde forfall. 18 intervju er gjennomført: fra bedrift/organisasjon , arbeidstakere, daglig ledere,
arbeidsledere, annen lederstilling, fra prosjektets ressursgruppe, prosjektleder ,styremedlem fra aktuelle bedrifter,
en næringsrådsleder, andre ressurspersoner.
Kvalitative intervju er gjennomført via personlige møter
(Asker, Oslo, Ulsteinvik), og Telefon og Skype.
Samtlige intervjuede kjenner til Ekte og Enkelt, dvs. 100 %
Bedriftenes bruk av Ekte og Enkelt ved avslutning av
prosjektet: 2 bedrifter aktivt bruk. 1 bedrift har brukt
enkeltelementer av Ekte og Enkelt, men gjør det ikke nå.
1 benytter ikke Ekte og Enkelt, men har benyttet kvalitetsressurser fra Ekte og Enkelt i etablering av eget bakeriutsalg. Men de uttrykker ingen identitet til matprogrammet.
Generelt
De som benytter Ekte og Enkelt i dag er svært positive
til resultatene dette har gitt, og mulighetene satsingen
gir fremover. De som i dag ikke benytter Ekte og Enkelt,
er mer kritiske.
Fra spørreundersøkelsen
Hva oppnår VTA-bedriftene som resultat av å være
Ekte og Enkelt bedrift?
«Det som de får er såpass stort og flott at de som ikke
forstår hva som er verdien av det, de får heller ikke ut
verdien av det. For det handler ikke bare om å kjøpe noe
her, for du må bidra i et nettverk, og en organisasjon og
et konsept som gjør at du henter ut masse, men da må
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du også gi noe inn. Det er en gi og ta situasjon.
Så om det betyr noe for VTA-bedriftene – ja definitivt!
Det krever veldig mye av arbeidslederne og bedriftene
som legger til rette for dette. Fordi arbeidstakerne de tar
dette. De syns det er stas. Nå skal de få et bevis på noe de
kan, og få en diplom. De har oppnådd en bedre helhetlig
tenkning på hvert enkelt individ som jobber i bedriften.
Har tilrettelagt arbeidsplassene og måten å jobbe på,
tenke på, og at individet får en kompetanse hvor de selv
kan bygge videre, og blir stolte av at dette har vi oppnådd
sammen.
I bedrift «NN» i mai, så var arbeidstakerne på 0 fraværs
dager i en hel måned. Det har aldri skjedd før. Det sier jo
litt om hvordan de trives og hvordan de blir motivert i den
arbeidsdagen de har. Vi får den oppmerksomheten som
det er å være knyttet til dette varemerket, spesielt med
Arne Brimi, og at vi samarbeider med andre bedrifter.»
«Vi ligger i første divisjon – løfter seg som vekstbedrift
når man får jobbe med dette. Det å vise at det er mulig
og gjøre det. Gripe muligheter»
De som ikke benytter Ekte og Enkelt, er mer kritiske.
Noen av kommentarene som ble gitt her:
Hva får bedriftene igjen ved å delta i Ekte og Enkelt?
Hva er egentlig Ekte og Enkelt? Det er ikke håndgripelig
nok. Forslag om å definere mer – lage en kjernepakke,
evt en meny på innholdet. Konseptualisere. Bedrift som
går inn i prosjektet har ikke helt skjønt hva de har gått
med på mht. tidsbruk og hva det innebærer. Viktig å være
tydeligere. Hvem er egentlig satsingen for? Beskrive

kost nytte for alle parter: Bedrift, ledelse, fast ansatte,
arbeidstakere, kunder, næringsliv.
Hvordan påvirker Ekte og Enkelt arbeidstakerne?
Arbeidstakere svarer:
«Ekte og Enkelt har gitt oss veldig mye opplæring. Det har
betydd veldig mye for meg. Jeg har blitt mye mer sikker på
meg selv. Jeg har blitt mye mer selvstendig, og jeg er mye
mer rolig. Jeg er ikke sånn som virrer mer, jeg konsentrerer
meg mer nå enn det jeg gjorde før.»
«Alt fra å lære å lage mat, til hygiene og alt sånn.
Håndtere utstyr på jobben. Økonomi»
«Jeg tror de andre bedriftene har lært veldig mye av oss,
og vi har lært veldig mye av de, som ikke vi kunne. Så jeg
tror det er et veldig fint samarbeid mellom oss og de. Og
det betyr veldig mye at vi kan dra på besøk til hverandre,
og når vier på turer, så kan vi besøke de og stikke en
tur innom.»
«Vi bruker hånden på morgenmøtet. Vi blir spurt om det
som står på hånden. Det er bra å bruke hånden. Vi lærer
om hygiene.»
«Det har vært lærdom. Ekte og Enkelt har hjulpet meg
mye. Og jeg får et diplom når jeg har bestått. Det er veldig
viktig for oss.»
Hvordan lykkes Ekte og Enkelt i å gi arbeidstakere ny
kunnskap, aktiv deltakelse samt økt egenverdi og
motivasjon?
Det er en stor glede hos arbeidstakerne som et resultat av
dette programmet. De har fått en opplevelse på en annen
måte enn det var før. Både gjennom at de har fått veldig
konkrete arbeidsoppgaver, og ikke minst har fått en innsikt
gjennom dette programmet på hva god mat er. De har
blitt mer opptatt av selv også å spise bedre og riktig mat.
Og ikke minst lage den selv på kjøkkenet, og for andre
mennesker. De får med seg mye historie og kunnskap,
ikke bare om å lage mat, men også kunnskap som matkunnskap og råvarekunnskap. Arbeidstakerne har blitt mer
opptatt av å gjøre ting riktig og ikke minst følge det selv.
Hvordan lykkes Ekte og Enkelt i å gi arbeidstakere
ny kunnskap, aktiv deltakelse samt økt egenverdi og
motivasjon?
De som har vært med på turene og samlingene, har vært
kjempestolte og veldig fornøyde med turene. I det daglige
på kjøkkenet, så har de veldig strukturert opplæring,
i forhold til alt de skal lære i kjøkkenet. Spesielt etter at
vi fikk den hånda, så har det blitt enda mer strukturert

og målbart. Jeg vil si at stolthet, kompetanse, og tilhørighet
har vært noe som spesielt de som har vært med på turene
har opplevd veldig sterkt.
Ekte og Enkelt har lykkes, også i forhold til aktiv deltakelse.
Ang matlaging: Jeg bare forteller og er der og hjelper dem.
De gjør alt selv, og sånn har det ikke vært tidligere. Andelen
kunnskap som de tilegner seg gjennom den oppfølgingen
de får gjennom Ekte og Enkelt, den tar de videre og bruker.
Så det er veldig artig å se at de begynner å bli selvstendige
og tror på seg selv at de kan det.
Om kompetanseprogrammet
Daglig ledere:
Det er med å ha en nær tilhørighet til dette og det opplæringsprogrammet, hvor de har denne systematiske opplæringen. Det har gitt et kjempestort løft for arbeidstakerne.
Det går gjennom egne mål i opplæringsplanen. Når de tar
kunnskapsprøven, blir de så stolt, og er så fornøyd, og tar
det så seriøst. Det å ha sånne type prøver, hvor man må
øve seg for å strekke seg, det tror jeg er helt supert, også
for våre arbeidstakere. Det at vi har tatt ansvar for å bryte
det mer ned, i flere nivåer, det er i tråd med mestring og
motivasjon. Lavere terskel for å mestre, og du klarer det,
så gir det motivasjon, og mer energi og lyst til å fortsette.
Om kompetanseprogrammet
Arbeidstakerne sine tilbakemeldinger angående
å ta bevis:
«Jeg synes det er veldig morsomt. Jeg synes det var på
tide… Jeg har jobbet med kaker så mye, så synes jeg det
er bra at jeg kan prøve hva jeg kan være trygg på, og hva
jeg kan lære videre også. Jeg har veldig lyst til å lære nye
folk kakene, men da må jeg også være veldig sikker på
meg selv, og ha bevis. Det er veldig fint, og det blir det jo
nå, så det synes jeg er veldig bra.»
«Jeg har satt meg en plan for meg selv, å ta bevis på de
kakene jeg er trygg på … Så de håper jeg at jeg kan ta
prøver på. Så kan jeg i alle fall sette meg plan for første
halvåret, så skal jeg sette en plan for andre kaker for
neste halvår.»
«Prøvene synes jeg er kjempebra, for da lærer jeg å se
hvor jeg egentlig står. For da kan jeg også eventuelt
lære opp andre til å bli trygge.»
Det virker som om arbeidstakeren har fått større innsikt i
og bevissthet om egne planer, sitt eget nivå og hva de oppnår. Dokumentasjonen er et «håndfast» bevis på dette.
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Dokumentasjonsverktøyet
ekteogenkelt.fiff.no
Kjenner du til ekteogenkelt.fiff.no: alle har hørt om/
kjenner til ekteogenkelt.fiff.no. 2 av bedriftene bruker
det, og har satt seg inn i mulighetene det gir; andre oppfatter ikke annet utover det» å skrive inn oppskrifter”
ekteogenkelt.fiff.no
Hvilke muligheter/utfordringer kan ekteogenkelt.fiff.no gi
arbeidstakere og bedriftene som deltar i Ekte og Enkelt?
• Meget bra når det blir brukt rett
• Gir mange muligheter for arbeidstakerne
• Gir god rapportering for den enkelte
• Muligheter for ulike bruksområder – lyd, bilde,
video, tekst
• Kan brukes også av andre målgrupper og avdelinger
• Ungdommer
• Andre avdelinger og annen produksjon enn kjøkken
• Andre bedrifter
• Asylmottak
• Få folk ut i arbeidslivet
• Opplæringskontor
• Har et kommersielt potensiale
• Individuell rapportering svært positivt, delte
meninger om rapporteringen kan brukes overfor
eksterne, eksempelvis NAV.
Arbeidstakere sine synspunkt på ekteogenkelt.fiff.no
Det blir lagt på nettsiden. Så da kan andre bedrifter se
oppskriftene og hvordan vi gjør det. Jeg synes det er
veldig bra. Det er jo grunnen til at vi tar bilder, sånn at
de som kommer utenfra skal se hva vi putter i. Så hvis
jeg og NN skal lære opp folk, så er det jo veldig greit
å ha bilder. Jeg har lært veldig mye av Ekte og Enkelt,
hvordan man lager ting, tilbereder ting , og i det hele tatt.
Hvordan man bruker andre produkter også. Det er
motiverende. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg har vært
med på det meste, men jeg lærer alltid nye oppskrifter
og jeg lærer nye ting. Det inngår jo i Ekte og Enkelt det
også. Det synes jeg er veldig bra.
Så startet vi FIFF-programmet, så vi kan lære av
hverandre der. Nå skal jeg også gå på grunnkurs, for
nå kan jeg alle kakene jeg skal. Det er bra. Jeg føler
meg trygg på det.
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Ekteogenkelt.fiff.no – Noen utfordringer
• Tidsbruk kontra andre oppgaver (Gjelder hele
Ekte og Enkelt). Må ikke ta mer tid å administrere
• Brukes av noen få. Viktig å legge inn korrekt og
fullstendig informasjon.
• Arbeidstakerne trenger hjelp til å legge inn informasjonen «sin», dette medfører «ekstraarbeid» utover
ordinære oppgaver
• «Oppskrifter».. Noen ser ikke andre muligheter gjennom programmet. Forståelse for bruk og muligheter.
• Bruk av ressurser på å utvikle et slikt dataprogram,
det blir sårbart.
• Det må være en gevinst i forhold til at det skal gi
bedre og mer tid til oppfølging. Det må være enklere
å utføre, altså det kan ikke ta mer tid å administrere.
Da innfrir det ikke kravene. Da låser det tid fremfor
å frigjøre tid. Da må det i alle fall være en stor gevinst
i forhold til den konkrete oppfølgingen, eller den
konkrete utviklingen til personen.

Hånden, Årshjulet
Hånden
Alle kjenner til hånden. Brukes i opplæring og
bevisstgjøring.
• Har det i bakhodet gjennom hele dagen, fra vi
kommer om morgenen– uniform og rengjøring
til oppskrifter, og måten vi fungerer på.
• Brukes i fellesskap ukentlig – og gjerne oftere,
dette varierer
• Bruker den når vi lurer på ting
• Brukes også på ingrediensene på kakene
• Hånden er et verktøy for lederne, for å legge
opp en læringsstrategi
• Hånden – positive tilbakemeldinger av de som
har brukt det. Konkret. Relatert til daglig bruk.

Hånden – betydning for den enkelte
• Visuelt og lettfattelig i det pedagogiske. Arbeids
takerne tok tak i det, og fikk det veldig fort inn
under huden.
• Jeg tenker på hånden når det gjelder bl.a. uniform,
hygiene, og humør.
• Mye, veldig mye. Fordi det er noe med å vite hva man
går til, og hva det kan brukes til. Det gjelder humøret

vårt. Hvordan vi skal ha det på jobb. Har hatt perioden det har vært litt turbulent. Da har jeg tenkt at
dette går ikke, vi kan ikke ha det sånn. Og da vet jeg
at, Hånden sier noe om humør, ja da er det bare å
snu, og da må vi få en annen tone, og det har faktisk
fungert, vi har skværet opp oss i mellom og pratet ut.
Hånden – videre utvikling
• Utvikle innholdet i Hånden
• Utvikles med hender pr bokstav i hånden
• Utfordre alle arbeidstakerne på å fortelle nye måter
å bruke Hånden på, la de komme med gode innspill.
• Utvikle Hånden og læreplanen som quiz.
• Lage faste maler som kan benyttes.
• Hånden er håndgripelig, og genial. Samtidig må vi
være forsiktige med at den ikke blir for «barnslig».
Når man ser på kokkeskoler rundt omkring og nivået
der, så er det potensiale også der, men det kan være
skummelt at Hånden blir for «barnslig».
• Krever mye å utvikle dette videre av den enkelte..

Ordinært arbeidsmarked
Kjenner du til at arbeidstakere som er tilknyttet Ekte og
Enkelt har fått mulighet til å arbeide i/med det ordinære
arbeidsmarked som resultat av Ekte og Enkelt?
• Utplassering
• Egne bakerier og kafeer
• Strand Restaurant – hos Tom Victor Gausdal

Forbedringsområder for Ekte og Enkelt programmet,
som kom frem i undersøkelsen:
• Er i en oppstartsfase.
• Forankring i egen bedrift, og utvikle videre til bruk
også hos andre bedrifter.
• Bli ferdig med å etablere en struktur, inkl.
å tydeliggjøre innholdet i dette
• Lage en struktur og ha et løp som er gjennomførbart,
finne ut hvordan nå de forskjellige nivåene? Knytte det
til offentlig godkjente utdanningssystemer, bedre enn
i dag.
• Konkurrerer dette med andre løp, eksempelvis opp
læringskontor?
• Det kommer til å komme en elevmasse fra vgs, det
vil være et økt behov for spesial- og tilrettelagte
arbeidsplasser. Stort potensiale der. Da blir dette et
opplæringsprogram ikke minst for arbeidstakerne som
har vært det i flere år, men også for de som begynner
som arbeidstakere, som ordinære lærlinger, i disse
bedriftene.
• Vi må finne ut hva vi kan bruke det til. Er det bare
for å gi arbeidstakerne selvtillit? Det er viktig at de
kan bruke noe av dette når de skal videre ut, bygge
opp om deres interessefelt, hygiene, og det de har
kunnskap om. Tanken bak er at når de skal ut og
søke jobb, så kan de vise til hva de kan. Viktig at
det holdes vedlike hele tiden, så ikke kunnskapen
detter bort.
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Sammendrag fra Athene Prosjektledelse,
pr. oktober 2014:
Asker Produkt sitt prosjekt «Ekte og Enkelt – God livskvalitet gjennom mat og mennesker» er finansiert av
NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid
og velferd, og blir gjennomført i perioden april 2011 –
01.11.2014. Prosjektet har blant annet inneholdt flere
samlinger med erfaringsoverføring, oppbygging av ulike
rutiner og opplæringsverktøy som bl.a. «Hånden», og
utvikling av dokumentasjonsverktøyet for fagopplæring:
«ekteogenkelt.fiff.no». En evaluering av dette prosjektet
ble gjennomført av Athene Prosjektledelse, og avsluttet
september 2014. Hensikten med evalueringen var å
belyse ulike sider ved prosjektet, slik at man kan få
synspunkter på satsingen, se hvilke resultater satsingen
har gitt, og muligheter den kan gi fremover.
Kartleggingen ble gjennomført som en kvalitativ spørre
undersøkelse og innebar møter med ca 20 utvalgte
arbeidstakere, arbeidsledere, daglige ledere, styreledere,
samarbeidspartnere og næringsaktører. Disse fikk uttale
seg om satsingen, inkludert utviklingen som har foregått,
og potensialet Ekte og Enkelt kan gi på kort og lang sikt.
Hensikten var også å få konkrete tilbakemeldinger for
å forbedre satsingen, slik at den i en neste runde kan
inkludere flere aktører i tillegg til pilotgruppen.
Noen problemstillinger ble spesielt belyst i satsingen:
Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføre-tryg
dede og personer med nedsatt arbeidsevne sin kompe
tanse og arbeidskraft på en måte som både motiverer
enkeltindividet, og i tillegg arbeidslivet til samarbeid
og verdiskaping? Hvordan fremme integreringsproses
sen, og viske ut skillet mellom «ordinært» og «tiltak»?
Ekte og Enkelt har utviklet en egen metodikk, som
innebærer samlinger, oppbygging og bruk av opp
læringsverktøy som «Hånden» og en opplæringsplattform for å dokumentere fagutvikling: «ekteogenkelt.fiff.
no», samt samarbeid med mesterkokker. Dette har i stor
grad bidratt til å motivere, utvikle og synliggjøre arbeids
takere, og gi muligheter for økt individuell læring, samt
at arbeidstakere, arbeidsledere og bedriftene har bedre
dokumentasjon av arbeidstakernes tilegnede kunnskap.
Dokumentasjonen vil bidra til å lettere oppnå kontakt,
og samarbeid, med eksterne aktører.
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Kan vi benytte denne måten å jobbe på som en
innfallsvinkel til at næringslivet i større grad ønsker
å gjøre bruk av denne arbeidsressursen? På hvilken
måte kan dette bidra til å overføre kompetanse om
hvordan ordinære bedrifter kan bli bedre tilrette
leggere? Hvordan øke integreringsevnen?
Evalueringen har gitt tilbakemelding om at her er større
potensiale for samarbeid mellom næringsliv og deltag
ende aktører. Første trinn er å synliggjøre aktørene og
mulighetene de kan bidra til. Ved å samarbeide med
mesterkokkene, løftes opplevelsen av kvaliteten på
arbeidet som arbeidstakerne utfører, opp til første
divisjon. Det oppnår en merkevarestatus som i neste
runde gjør at både deltakende bedrifter, arbeidstakere,
samarbeidspartnere, samt produktene og tjenestene som
blir levert fungerer som døråpnere både i samfunnet
generelt, og også hos ordinært næringsliv.
Det er viktig at arbeidstakerne opplever mestring, og får
bidra på arenaer og felt de kjenner seg sikre på. Verktøyene, inkludert dokumentasjonen gjennom ekteogenkelt.
fiff.no, kan i stor grad bidra til dette, som i neste ledd
legger til rette for en enklere synliggjøring. Evalueringen
har også kommet med konkrete tilbake-meldinger på
hva som skal til for at ordinært arbeidsliv forbedrer
samarbeidet med pilotbedriftene, enten direkte eller
indirekte.
På hvilken måte kan vi knytte kompetansebygging
innen matfag og relaterte fagområder til lærekandidatordningen, slik at arbeidstakere kan få dokumentert
sine ferdigheter innenfor et ordinært opplæringssystem, og som kan gi økt status?
Ekte og Enkelt har gjennom etableringen av
ekteogenkelt.fiff.no gitt både arbeidstakere, arbeids
ledere og de deltakende pilotbedriftene en unik måte
å dokumentere og synliggjøre hva arbeidstakerne har
lært, og hvilke individuelle mål de har oppnådd. Arbeidstakerne bruker plattformen for å synliggjøre hva de kan,
for å dele kunnskapen med - og lære av -andre. De fem
trinnene i Kompetanseprogrammet består av 1) Ekte og
Enkelt Grunnkurs, 2) Kunnskapsbevis, 3) Ekte og Enkelt
medarbeider. Trinnene 4) Ekte og Enkelt Kompetanse
bevis og 5) Ekte og Enkelt Fagbrev følger ordinært yrkesfaglig utdanningsprogram.

Hvordan kan vi utvikle Ekte og Enkelt videre til å bli
et system som kan benyttes av VTA-bedrifter og
næringsliv i andre deler av landet? Hvordan kan en
slik organisering drives og utvikles videre? Hvordan
sikre ønsket kvalitet?
De erfaringene som er oppnådd, og synliggjøres gjennom
verktøyene og i kartleggingen, viser at Ekte og Enkelt
som et kompetanseprogram er lett overførbart. Det er
viktig å gjennomføre de rette grepene, og ha motiverte
arbeidstakere og bedriftsledere. Det har blitt gjennomført
et svært viktig oppstarts- og utviklingsarbeid både når det

gjelder innhold, men også oppbygging av system.
Dette for å oppnå økt læring og derigjennom bidra til
å legge til rette for at arbeidstakerne lettere kan få
erfaring fra ordinært arbeid.
Gjennom evalueringen kom det tydelig frem at alle de
som er kjent med Ekte og Enkelt-satsingen er svært
positive til resultatene som prosjektet har gitt så langt.
De ser også mange muligheter for en videre utvikling
både innen matfag og andre fagområder, og med flere
motiverte og dedikerte aktører.
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RESULTATER
Konkrete oppnådde mål i hht. prosjektets
hovedmål:
1. Gjennom matprogrammet Ekte og Enkelt skal det
etableres et system for opplæring og personlig vekst
innenfor fagområdet mat, for personer som ikke kan
benytte ordinære systemer
2. ordningen skal dokumenteres, og benyttes
i lønnsomt arbeid
3. og kunne knyttestil lærekandidatordningen,
som ønskes inn i VTA-bedriftene
Resultater
Matprogrammet Ekte og Enkelt har utviklet:
• ekteogenkelt.fiff.no, dokumentasjonsprogram
og ulike kompetansenivåer
• HÅNDEN og ÅRSHJULET som verktøy for læring
og ferdigheter i hverdagen
• OPPLEVELSER. Det er vesentlig for motivasjonen at
det blir lagt til rette for felles opplevelser
• Matprogrammet Ekte og Enkelt og dokumentasjonsprogrammet ekteogenkelt.fiff.no danner en ramme for
kombinasjonen læring og produksjon. Dataverktøyet
inneholder også planleggingsverktøy, og forener produksjon og opplæring. Kvalitetsfokuset er gjennomført,
og gir salgseffekt og er tydelig for kundene
• ekteogenkelt.fiff.no basert på offentlige godkjente
fagplaner for matfag, og kan føre frem til kompetansebevis og fagbrev
4. Ekte og Enkelt skal føre til økt integrering og samarbeid med annet næringsliv, og kunne overføre betydelig kompetanse. Det skal utvikles et nettverk med
både ressurspersoner innen fagområdet og det lokale
næringsliv i hver region, som fremmer samarbeid mellom bedriftene, og synliggjør at alle kan finne en plass
i arbeidslivet. VTA-bedriftene skal være en base i dette
utviklingsarbeidet
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Resultater
Ekte og Enkelt har bidratt til å overføre viktig kompetanse
mellom parter i næringslivet og tiltaks-bedrifter. Kunnskapen må gå begge veier, og forenes til et godt resultat
for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Fellesskapet synes
motiverende, og det er arbeidstakere sjøl som står for
det. Vår målgruppes kompetanse blir ofte omtalt som
manglende kompetanse eller begrensninger. Det kan
også ses på som «spisskompetanse», en kompetanse
det kan være lettere å gjøre bruk av i arbeidslivet.
Hvordan bruke kvalitetsressurser?
Legg til rette for at de kan delta i direkte relasjon med
aktuelle arbeidstakere og ledere. Ta utfordringer de tilbyr.
Lytte til hverandres behov og ideer.
Hvordan påvirke næringslivet til å bruke denne
arbeidskraften, og derved redusere skillet mellom
«ordinære» og de på »tiltak».
Respons fra næringslivet vi er kommet i kontakt med
og har benyttet i prosjektperioden, har vært positiv.
Det synes viktig at det foregår en dialog om hvordan
arbeidsressursen vi her snakker om best kan benytte
i mer ordinær sammenheng. Her handler det om å lytte
til hverandre og tenke individuelt.
5. Prosjektet tar utgangspunkt i personer i VTA-bedrifter,
men tar også sikte på bl.a. lærekandidater og evn.
andre.
Resultater
I utprøvingen har målgruppen deltatt, men det er gjort
vurderinger både i prosjektet og fra andre aktører at
dette må kunne benyttes av flere. Det er flere som har
ønsket å kjøpe seg tilgang til ekteogenelt.fiff.no, og
denne muligheten vil bli vurdert i det videre. Dette kan
føre til økt integrering for ulike grupper som trenger
Individuell tilrettelegging, enkeltmennesker og arbeids
givere. Her ligger et utviklingspotensial for flere mål
grupper og flere fagområder.
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FORMIDLING AV PROSJEKTET
Integrering handler om å høre til og bidra i samfunnet. Det er derfor viktig å vise
frem, bli kjent, se hverandre og undres sammen om hvordan vi skal få til det.
Prosjektet har lagt vekt på å synliggjøre hva som er gjort. Ikke bare til folk innenfor
eget felt, men også til de andre vi ønsker å samarbeide med i næringslivet.
Innledningsvis fokuserte vi på utvikling av matprogrammet, definerte og utviklet behov og virkemidler, og konkret
gjennomføring av læreprosesser og produksjon. Siste del av
prosjektet har vi vært opptatt av å formidle våre erfaringer
og intensjoner.
Erfaringene og innholdet er formidlet bl.a. til eget felt, i innlegg på konferanser, stands ol.. Ellers er avispresse lokalt
og sentralt benyttet, TV2s-kveldsnyheter i februar 2012 fra
en samling på ASVO Tromsø, og TVBudstikka, 6 mars 2013
fra Strand Restaurant hos Tom Victor Gausdal, God morgen
Norge, 7. mars 2013, hos Wenche Andersen. Til Budstikka
fra samling rundt utprøvingen av dataverktøyet på Dønn
Ærlig i januar 2014, Ide-banken, oktober 2014 fra
Mestringskonferanse i Brimiland. Næringsliv/matfaglige
arenaer. Politikere, lokal og nasjonalt. Og mer. Formidling er
også skjedd gjennom konkret deltakelse i våre opplegg.

Facebook er spesielt benyttet etter hvert som arbeidstakere
har gjennomført ulike kunnskapsprøver ut fra ekteogenkelt.
fiff.no. ASVO Tromsø og Asker Produkt har egne facebooksider, som benyttes flittig i denne sammenheng. Arbeidstakere får her også gode tilbakemeldinger fra mange, bl.a.
kolleger i andre bedrifter og landsdeler. Sosiale relasjoner
blir styrket, og det er økende grad av sosiale relasjoner
mellom arbeidstakere i Tromsø og Asker.
Det utvikles nå i kortversjon, en informasjonsvideo/film om
Matprogrammet og prosjektet Ekte og Enkelt. Denne kan
danne grunnlag for å formidle enkeltmenneskene og den
arbeidskraften denne målgruppen har. Det vises fra konkret
produksjons- hverdag og fra aktiviteten og debattene i prosjektet på den siste samlingen i Brimiland. Det er produksjonsfirmaet Parkas Production som har gjort opptakene,
og bearbeidet og laget filmsnutten i samarbeid med bedriftene. Her ligger grunnlag for å kunne spre mer informasjon,
også gjennom ett eller flere program f.eks. på TV.

VIDEREFØRING
Konklusjon:										
Prosjektet avsluttes i 2014, 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. Arbeidet gir mening også for næringslivet,
spesielt når de selv opplever arbeidstakere i konkret arbeid, i konkrete læringsprosesser
og gjennom deres profilering av egen nytteverdi.
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Tekst: prosjektleder i Ekte og Enkelt, Marit Sandberg Design:

«Mat er ei oppleving i smak, innhald og historie.
Bry deg om måltidet, bry deg om mennesket.»
Arne Brimi

