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Ken Roger jobber en til to dager i uka hos Asker Dekksenter. Gjennom bl.a. slike ordninger bidrar vi og det lokale næringsliv   
med å oppfylle flere av bærekraftsmålene. - Sammen får vi det til!             Foto: Internt

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKOMOMISK
VEKST

GOD
UTDANNING

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE



Jeg er stolt over å ha så mange dyktige og initiativrike kolleger som 
står på for at vi skal nå våre mål. 2021 har vært preget av corona-
pandemien, men den har også bidratt til at vi har sett muligheter og 
løsninger på tross av corona-begrensningene.  
Jeg vil takke hver og en av mine kolleger for innsatsen i 2021.

Sammen får vi det til - Asker Produkt i 2021
Asker Produkts formål er å gi tilpasset fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon  
av varer og tjenester markedet etterspør
I 2021 fortsatte vi å jobbe mot visjonen vår: Vi skal sette standarden for arbeidsinkludering 
gjennom tilpasset fagopplæring. 

Våre fokusområder for 2021 har vært:

 Utarbeidelse, implementering og oppdatering av kvalitetssystemer
 • Kvalitet- og ledelsessystemet ISO 9001 ble innført
 • Vi ble resertifisert som Miljløfyrtårn
 • Vi ble godkjent som tiltaksarrangør for NAV for 4 nye år

 Samarbeidsprosjekter
 •  Samarbeid med opplæringskontoret OKVekst om spesialundervisning i bedrift gjennom 

lærekandidatordningen. Dette er tilpasset fagopplæring som gir kompetansebevis
 •  Samarbeid med Meny Hagaløkkveien og Trekanten om salg av Bergerbrød og  

Wettre gårdsbrød. Meny-butikkene har både VTA-ansatte på utplassering  
og AFT-kandidater på arbeidstrening

 •  Samarbeid med Asker Næringsforening og No17 om FNs bærekraftsmål med spesielt 
søkelys på de sosiale bærekraftmålene: 3 - god helse og livskvalitet,  
4 - god utdanning, 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 - industri,  
innovasjon og infrastruktur, 17 - samarbeid for å nå målene

 Kompetanseheving
 •  Kompetanseheving for alle ordinært ansatte i basiskompetanse i veiledning for tiltakene
 •  Flere arbeidsledere har deltatt i opplæring i E-plan som er et hjelpeverktøy for 

arbeidstakere i arbeidshverdagen
 •  Målrettet og tilpasset opplæring av arbeidstakere og lærekandidater basert på fagplaner 

og opplæring i arbeidsteknikker gjennom bl.a. OKVekst
 •  I snitt har hver ordinært ansatt hatt 12,1 dager med kompetansehevende  

aktiviteter i 2021

På tross av corona-pandemien har vi opprettholdt en god produksjon. Det har vært noe reduksjon 
i oppdrag på vår matfaglige arena, spesielt innen catering, ved bakeriutsalget og ved at kantiner har 
vært stengt. Innen vår skilt- og treproduksjon har vi derimot hatt rekordmange oppdrag og økt 
omsetning. Samarbeid mellom de ulike avdelingen gjorde at vi klarte å ta unna de økte bestillingene 
på skilt- og treavdelingen.

Godt samarbeid med et aktivt styre, dyktige kolleger, støtte fra Asker kommune, samt nasjonale 
støtteordningene har gjort at vi har kommet oss godt gjennom 2021.

Daglig leder Britt Erlandsen Villa
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Asker Produkt AS ble opprettet som et heleid aksjeselskap i 1991, hvor Asker kommune eier 
samtlige aksjer.

Styret pr. 31.12.21:
Styreleder: Per S. Thoresen Ansattvalgt: Erlend Wiik 
Nestleder: Vera Selnes  Observatør (VTA): Malin Sollie Nilsen 
Styremedl.: Petter Trebler Sekretær:  Daglig leder

Styrets kompetanse
Pedagogikk, undervisning, ledelse, strategi, profesjonell styrekompetanse, økonomi, bedriftsledelse, 
topplederverv, politikk og frivillighet, HR, innkjøp/offentlige anskaffelser, digital kompetanse, 
samfunns- og organisasjonskompetanse.
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Ansatte
Pr. 31.12.2021 har Asker Produkt 23,5 faste, ordinære årsverk. I tillegg har Asker Produkt èn 
innleid konsulent, tilsvarende ett årsverk. 

Av disse totalt 24,5 årsverk, har alle ordinært ansatte attføringsfaglig ansvar, dog slik at 10 av 
stillingene også er knyttet opp mot produksjon, ledelse, HR, IT, økonomi og administrasjon. 

Av disse 24,5 årsverk har 11 ordinært ansatte rollen som arbeidsleder.

Lærlinger
Asker Produkt har i  2021 hatt tre lærlinger innen bakerfaget. En gikk opp til fagprøve og besto 
med godt i juni 2021. Den andre lærlingen vil etter planen ta fagbrev baker i august 2022, og den 
siste «førsteårslærlingen» startet i august 2021.

Lærekandidater
Det har vært fire lærekandidater hos Asker Produkt i 2021 med individuell opplæringsplan innen 
følgende fagområder: institusjonskokk, baker og konditor.

FAGUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING - ORDINÆRT ANSATTE
Asker Produkt har dedikerte og dyktige ansatte. De har både mye relevant erfaring og høy faglig 
kompetanse. Vi erkjenner at utvikling av organisasjonen vår og vår kompetanse er viktig, derfor har 
vi også i år satset på flere kompetansehevende tiltak. 

Asker Produkt har gjennomført hele 12,1 dager med kompetansehevende tiltak pr. ordinært 
ansatte årsverk* i Asker Produkt. (* årsverk som er knyttet til “attføring- og tiltaksprosessen”)

I all hovedsak har opplæring og kompetanseutvikling skjedd i tråd med plan for kompetanseutvikling, 
samt etter avtaler gjort i de individuelle medarbeidersamtalene. Coronasituasjonen har dessverre 
også påvirket planer og gjennomføring av planlagte kurs. Men totalt sett er vi meget fornøyd med 
den faglige utviklingen vi har hatt i 2021.
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Plan for kompetanseutvikling for ordinært ansatte i Asker Produkt i 2021
Fag Beskrivelse For hvem Når
Veiledening og ledelse Kurset gir en grunnleggende teoretisk 

innføring i prinsipper og metoder som er 
viktige for å sikre god kvalitet i tiltakene. 

Alle ansatte Oktober 

GDPR, databehandling, 
taushetserklæring

Grunnleggende innføring I prinsipper og 
dokumenter Alle ansatte Desember 

ISO9001 Opplæring og implementering av 
nykvalitetsstandard, sertifisert juni 2021, 
Standard Norge

Ledergruppa

FNs bærekraftsmål Innføring I bærekraftsmål med focus på 
sosial bærekraft ved Geir Graff, Asker 
Kommune

Alle ansatte Oktober 

Førstehjelp Opplæring I førstehjelp Alle ansatte November
Kunnskap om diagnoser Kurs om epilepsi, ADHD, verbal dyspraksi Alle ansatte Flere kurs
Kartleggingsverktøy InFlow kartleggingsverktøy Veileder Vår 
Kvalitetsledelse Kurs hos DNV Driftsleder Vår
Renholdsoperatør Grunnleggende fagkompetanse for å 

avlegge fagprøve Husøkonom Vår

Studier gjennom 
utdanningsfondet

Konflikter og konflikthåndtering, coaching, 
teknologiledelse og bedrftsøkonomisk 
analyse

Tre ansatte 2021

Mesterbrev En baker og en konditor To ansatte 2021
E-plan Opplæring i bruk av e-plan for 

arbeidstakere Arbeidsledere Vår 

Utviklingsprogrammet “grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket” 
Utviklingsprogrammet grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket har vært et omfattende og viktig 
kompetansehevende tiltak for ordinært ansatte i 2020 og 2021. Programmet har gitt en grundig 
teoretisk innføring i prinsipper og metoder, som er viktige for å sikre god kvalitet i VTA-tiltaket, 
samt gitt utbytte med tanke på AFT-tiltaket og lærekandidatordningen. Videre bygger programmet 
på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltakeren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, 
empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller 
ordinær jobb. Programmet bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, 
samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester. 

Programmet består av tre hovedtemaer:

 • VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar 
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment 
 • Kvalitet og kvalitetskriterier

Programmet har gått over fire dager I 2020, og den siste samlingen over to dager ble avholdt 
høsten 2021 Det var oppgaver før samlingen. 
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Andre kompetansehevende tiltak 
Coronasituasjonen og perioder med strenge smitteverntiltak påvirket også planer og 
gjennomføring av øvrige opplæringstiltak. 

På tross av dette har vi gjennomført flere kurs, spesielt I løpet av høsten 2021. 
Dette var kurs om ulike diagnose for alle ansatte, samt sertifisering av enkeltansatte innen 
støtteverktøy. 

Opplæring E-plan
Tre arbeidsledere har gjennomgått kurs i implementering og bruk av E-plan.

Fag- og personalmøter
Det er i løpet av 2021 gjennomført fag- og personalmøter. Møtene er obligatoriske for alle 
ordinært ansatte, og gjennomføres etter normal arbeidstid. 

Faglige konferanser
Coronasituasjonen har begrenset muligheten for stor deltakelse på eksterne faglige konferanser. 

Vi har likevel hatt mulighet til å delta på den spennende to dagerskonferansen;  
- Mestringsteknologi for alle. 

Vi har også deltatt på årskonferansen til ASVL distrikt øst.

Utdanning i egen regi
Asker Produkt har en personalpolitikk som oppfordrer til faglig utvikling, og støtter aktivt ansatte 
som tar videreutdanning i egen regi. Flere ansatte er i et utdanningsløp som gir studiepoeng.  
I år i fag som teknologiledelse, bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonspsykologi, HMS og jus.  
To medarbeidere, hhv. baker og konditor, har I 2021 fortsatt sin Mesterutdanning.

Personalpolitikk
Asker Produkt jobber kontinuerlig med å utvikle en kultur og personalpolitikk som støtter opp 
under og bidrar til at bedriften når satte mål. Asker Produkts overordnende mål er å gi tilpasset 
fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester som markedet 
etterspør.

Følgende områder, er gitt ekstra fokus i vår personalpolitikk ved at de er etablert som egne 
politikkområder: 

 • Kvalitetsledelse I henhold til standard ISO9001  
 • FNs bærekraftsmål 
 • Personvern 
 • HMS 

Rekrutteringspolitikk
Det er uttalt i vår rekrutteringspolitikk at Asker Produkt ved enhver rekruttering skal  rekruttere 
den som er best kvalifisert og personlig egnet til stillingen. Rekrutteringen skal skje på bakgrunn av 
utdanning, kompetanse, relevant praksis og erfaring.
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Oversikt - Faglig Kompetanse: 
Fagområde Antall Spesifisering
Attføringsfaglig/ pedagogisk 
kompetanse 6 Vernepleier, praktisk pedagogisk, coaching, supported 

employment
Veiledningkompetanse 23 Basisferdigheter, veiledning i VTA-tiltaket
Kunnskap om 
fagopplærigprogram/kjennskap 
til fagopplæringsplaner

23

Kunnskap om 
arbeidsmarkedets mekanismer 
og behov

4

Yrkes- og karriereveiledning 
og erfaring med relevante 
verktøy på området

4

Mesterutdanning 1 Møbelsnekker
Fagbrev 12 Typograf, møbelsnekker, konditor, baker, kokk, 

renhold/hygiene/smitte, renholdsøkonomi og vaskeri
Husøkonom 1 Økonomi, renholdsledelse, renholdsplanlegging, 

renhold/hygiene/smitte, renholdsøkonomi og vaskeri
Næringsmiddeltekniker 1 Kvalitetskontroll råvarer, bakterieprøver
Salg- og markedsføring 7
Merkantil kompetanse 7 Salg/service, handel, butikk, administrasjon, enkel 

regnskap
Bachlergrad eller høyere:
Økonomi-, hotelmanager 3
Kosthold og ernæring 2
Ingeniørutdanning/ 2
Juridisk embetseksamen 1
Ledelse - generell 7
Organisasjonsutvikling 4
Strategiutvikling 4
Kommunikasjon 1
Kvalitetsledelse 2
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Eksempel på effektevaluering av kurs/opplæring 2021
I 2021 gjennomførte vi kurset; «basisferdigheter i VTA tiltaket». Det ble gjort en effektevaluering 
i etterkant hvor 19 ansatte svarte. Denne viste at alle i varierende grad opplevde å få økt 
kompetanse i de grunnleggende temaene i kurset. De som jobber i andre tiltak i bedriften som 
f.eks. AFT og lærekandidater hadde også nytte av kurset. Her er en oversikt over svarene i prosent:

Basisferdigheter i VTA-tiltaket
I liten grad I noen grad I stor grad I svært 

stor grad
I hvilken grad har kurset gitt deg mer 
innsikt i VTA tiltaket? 0% 36,8% 52,6% 10,5%

I hvilken grad har kurset gitt deg mer 
kunnskap om individuelle planer (Min plan) 
for VTA ansatte?

0% 31,6% 57,9% 10,5%

I hvilken grad har kurset gjort deg mer 
bevisst på brukermedvirkning i ditt arbeid 
med VTA ansatte?

0% 36,8% 57,9% 5,3%

I hvilken grad har kurset gjort deg mer 
bevisst på livskvalitet for VTA ansatte? 0% 36,8% 57,9% 5,3%

I hvilken grad har kurset gitt deg kunnskap 
om personvern og grunnleggende 
rettigheter for VTA ansatte?

0% 26,3% 68,4% 5,3%

I 2021 ble det også gjennomført et førstehjelpskurs. Dette kurset ble evaluert i etterkant. 12 
personer deltok. Her er oversikt over svarene i prosent:

Førstehjelpskurs
I liten grad I noen grad I stor grad I svært 

stor grad
I hvilken grad var kurset nyttig for deg? 0% 16,7% 58,3% 25%
I hvilken grad gav kurset deg en større 
trygghet i å utøve førstehjelp? 0% 50% 50% 0%

Epilepsikurs
Det ble gjennomført internt kurs om epilepsi og hvordan hjelpe mennesker som får ulike typer 
epileptiske anfall. Tilbakemeldingene etter disse kursene var at det gav trygghet å få mer kunnskap 
og vite hvordan man skal håndtere anfall. I tillegg til kurs har det også blitt gitt opplæring i konkrete 
situasjoner hvor arbeidstakere har fått epilepsianfall. Tilbakemeldingene her er at det gir trygghet 
med mer kunnskap.
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Status og måloppnåelse for VTA
Asker Produkt har som tiltaksarrangør avtale med NAV om gjennomføring av 
arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet og 
Arbeidsforberedende trening (AFT).

VTA – godkjente plasser og tildelt ramme
Pr. 31.12.2021 har vi avtale om 41 VTA-plasser, fordelt på 42 personer. Det er 41 ordinær VTA-
plasser, samt en plass som etter nærmere avtale mellom NAV, Bærum Kommune og Asker Produkt 
finansieres som VTA-plass, men hvor arbeidstakeren har kontrakt som tidsbestemt lærekandidat.

I løpet av 2021 har 6 arbeidstakere blitt skrevet ut av tiltaket. Sluttårsaker er; sykdom, flytting 
til annen kommune, ønske om å pensjonere seg, overgang til Asker Produkt sitt seniorsenter og 
overgang til Solbrå arbeidssenter.

Vi har mottatt tilsagnsbrev for økonomisk refusjon av samtlige 41 VTA-plasser. 94,91% av mulige 
arbeidstimer i VTA tiltaket har vært benyttet aktivt i 2021.

Drift & Internservice

ArbeidsmarkedstiltakArbeidsmarkedstiltakArbeidsmarkedstiltak
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Avdelinger og arbeidsområder
I våre nye flotte lokaler i Solbråveien 32a foregår fagopplæring, arbeidsinkludering og jobbtrening 
gjennom produksjon av de varene og tjenestene vi til daglig tilbyr markedet.

Våre tre hovedarbeidsområder er delt inn i hhv. skilt og tre-avdelingen, avdeling for mat og avdeling 
for drift/internservice.

VTA-ansatte fordelt på avdelinger:

Formell opplæring/kvalifisering av arbeidstakerne
Asker Produkt er en godkjent lærebedrift. Vi har i flere år hatt bakelærlinger. I løpet av 2021 har 
vi hatt en første-års og en annen-års bakelærling. Annen-års lærlingen bestod i høst fagprøven. I 
tillegg har vi i 2021 hatt fire lærekandidater - en innen baker-faget, to innen institusjonskokk-faget 
og en innen konditor-faget. Disse vil ta sine kompetansebevis henholdsvis i 2022, 2023 og 2024.

Fagområdene vi dekker er: kokk, ernæringskokk, baker, konditor, renholdsoperatør, vaskerioperatør, 
logistikkfag, industrisnekker, industrimontør, grafiker, gravørfaget, trevaresnekker, salgsfag, CNC-
operatør.

Vi bruker fagplaner fra aktuelle fagområder som grunnlag for opplæring av både deltakere i 
arbeidsforberedende trening og for våre VTA-arbeidstakere. Vi velger ut de delene som er 
aktuelle for den enkelte og baserer det individuelle mål- og planarbeidet på disse. Kompetansen 
hver enkelt tilegner seg blir registrert i et kompetansekort som følger arbeidstakeren under tiden 
vedkommende er i tiltaket.

Mål og planarbeidet for arbeidstakerne i VTA gjennomføres som en totrinnsrakett; først 
gjennomføres individuelle medarbeidersamtaler, deretter gjennomføres en målsamtale hvor 
konkrete og tilpassede mål avtales. Målene lages i arbeidstakerens MIN PLAN.  Alle mål evalueres  
to ganger i året og dokumenteres i Proplan.

17

4

1

9

7

2
Skilt og tre Renhold TransportMat/

Hv. kjøkken
Kantiner/

DGB
Resepsjon/

adm
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Enkelte av våre VTA-ansatte ønsker å prøve seg ute i ordinært arbeidsliv. Dette er noe vi støtter og 
legger til rette for. Blant annet tas det opp som eget tema i medarbeidersamtaler og i forbindelse 
med oppfølging av satte mål. For tiden er det to av våre VTA-ansatte som er ute i ordinær bedrift to 
dager per uke. En er på Asker Bilpleie og en er på MenyTrekanten. 

Tverr-etatlig samarbeid
Asker Produkt opplever at samarbeidet med NAV lokalt, både i Asker og Bærum, er meget godt. 
Vi setter stor pris på deres tilgjengelighet og vilje til å finne konstruktive og gode løsninger i 
krevende saker. Samarbeidet med NAV sentralt oppleves å være godt.  Dialog og samhandling med 
Asker Kommune og Bærum Kommune, inkludert PPTjenesten er vi veldig fornøyd med. Det siste 
året har vi hatt mye kommunikasjon med Viken Fylkeskommune, dette gjelder særlig på området 
for lærekandidater og lærlinger. Asker Produkt tilstreber å ha et godt faglig samarbeid med de 
omkringliggende skolene.  Vi hatt dialog og samarbeid med Bleiker Vgs, blant annet om de dyktige 
praksiselevene fra helse- og oppvekstfaget som har vært utplassert hos oss. 

Arbeidsforberedende trening, AFT
Hensikt
Arbeidsforberedende trening er et tiltak i regi av NAV hvor hensikten er å bistå deltakere med å 
komme i jobb eller utdanning. Deltakerne har ofte en litt lengre vei frem til ordinært arbeidsliv. 
Dette kan skyldes helsemessige utfordringer, dårlig språk, lav kompetanse eller andre ting. 

Hvordan AFT gjennomføres
Deltaker starter som regel i intern arbeidstrening hos Asker Produkt. Målet er å gi vedkommende 
en opplæring innen et fagområde. En strukturert og persontilpasset avklarings – og opplæringsplan 
legges for hver enkelt basert på de behov deltaker måtte ha. I denne prosessen brukes ulike 
kartleggingsverktøy, samt at all plan for fagopplæring er basert på fagplaner. Etter tre-fire måneder 
skal deltaker ut i arbeidstrening i en ordinær bedrift for å fortsette å utvikle sine ferdigheter. 
Veiledere fra Asker Produkt følger tett opp i samarbeid med ekstern arbeidsgiver. Utplassering i 
ordinær bedrift gjøres ut fra mål om ansettelse i bedriften dersom deltaker gjør en god jobb under 
arbeidstreningen.

Samarbeidspartnerne tar imot deltakere i arbeidsforberedende trening når disse er klare til å 
gå ut i ekstern arbeidstrening. Er det behov for språktrening før jobb, kan det være aktuelt med 
utplassering i en bedrift selv om bedriften ikke kan tilby jobb i etterkant.

Dersom deltaker trenger arbeidstrening innen et fagfelt Asker Produkt ikke dekker, kan 
opplæringen skje direkte ute i ordinær bedrift. Veiledere fra Asker Produkt følger opp sammen med 
bedriften. I enkelte tilfeller ønsker deltaker en formell utdanning. Veilederne bistår da deltaker i 
prosessen med å finne riktig utdanning og med søkeprosessen for opptak til utdanningen.

AFT kan ha en varighet på inntil ett år i første omgang, og ved behov kan dette forlenges med inntil 
ett år til.

Ved siden av Asker Produkts egne fagområder har vi etablerte eksterne samarbeidspartnere:

• Café • Restaurant • Butikk -  bokhandel og dagligvare  
• Nettbutikk • Barnehage • Hundebarnehage 
• Kantiner • It-firma • Catering-firma 
• Vaskeri • Ulike produksjonsbedrifter • Bilpleie 
• Renhold • Dagligvare • Landskapsarkitekt
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19debatt  Tirsdag 28. desember 2021

KJØP FYRVERKERI PÅ
NADDERUD STADION I ROMJULA

STØTT KLUBBEN

SALGET FOREGÅR PÅ PARKERINGEN VED NADDERUD STADION

FOR MER INFORMASJON SE WWW.STABAK.NO

ONSDAG 29. DES
TORSDAG 30. DES
FREDAG 31. DES

KL. 12-20
KL. 10-20
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Hovedinnlegg debatt:  
3.000 tegn, inkl. mellomrom.  
Legg ved portrettfoto.
Innspill og kortinnlegg:  
Inntil 2.000 tegn.
Retningslinje: Innlegg må signeres 
med fullt navn og handle om lokale 
forhold.
Send innlegg til  
debatt@budstikka.no eller  
budstikka.no/debatt

Debattansvarlig
Nils Johan Dahl
nilsjohan.dahl@budstikka.no

debatt

En engleverden i Asker – takk for treningsjobb
Innvandring

Asker
aAdel Al Yafei,

Jeg ser kollegene mine fra tid til
annen i Asker sentrum. Jeg hilser
på dem, og de hilser på meg.

En av dem er en veldig vakker
norsk jente. Jeg fortalte henne en
dag at hun ser ut som en Holly-
wood-stjerne. Hun var glad for å
høre det. Jeg foreslo at hun skulle
satse på å bli skuespiller, og hun
takket meg for mitt inntrykk av
henne og min mening. Men hun
fortalte at hun har andre planer
for fremtiden.

Jeg kjenner også en veldig hyg-
gelig norsk kvinne som jeg jobbet
med på samme sted. Denne søte
kvinnen blir så glad når hun ser
meg. Jeg blir også veldig glad når
jeg ser henne.

Jeg var veldig glad i kollegene

Jeg har lenge lett etter et sted med
mennesker som har vakre hjerter
og rene sjeler. Det fant jeg da jeg
hadde treningsjobb i Asker Pro-
dukt. Det var vakre måneder jeg
jobbet i den engleverdenen som
blir kalt Asker Produkt.

Før jeg begynte der, hadde jeg
ingen erfaring med å jobbe side
om side med andre. Men jeg til-
passet meg raskt, fordi jeg så smi-
lende ansikter hele dagen.

Norge og Asker spesielt tar vare
på slike engler så godt at de er en
viktig del av samfunnet og økono-

mien. Dette er noe av det vakre
man kan se her i landet. Det er
umulig å se slikt i Midtøsten.

Jeg husker da jeg møtte lederen
i bedriften; hun var veldig imøte-
kommende overfor meg. Jeg følte
meg hjemme. Dette er veldig vik-
tig for alle som skal starte i en
bedrift; å føle seg komfortabel og
ha et godt inntrykk av arbeiderne.
Dette vil hjelpe for å tilpasse seg
arbeidet raskt.

Jeg fikk en omvisning av lede-
ren. Alle i bedriften var veldig
snille. Jeg jobbet på flere avdelin-
ger som en slags praktisk opplæ-
ring. Jeg lærte mye, og jeg ble
kjent med gode kollegaer som
hjalp meg med å tilpasse meg det
nye miljøet.
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– Det var vakre måneder jeg 
jobbet i den engleverdenen som 
blir kalt Asker Produkt, skriver 
Adel Al Yafei. Han er en arabisk 
forfatter som har utgitt to dikt-
samlinger og en roman i Egypt.
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mine. Jeg har fortsatt kontakt
med noen av dem. Av og til besø-
ker jeg bedriften. Og jeg blir over-
rasket, for noen av dem husker
meg fortsatt. Disse vakre englene
har et sterkt minne. Dette gjør
meg så glad!

Denne verden vil bli vakrere og
bedre hvis vi tilgir hverandre og
tar veldig godt vare på hverandre.

(Teksten er bearbeidet og rettet
noe språklig av Budstikka, forhå-
pentlig uten å endre forfatterens
skrivestil. Red.)
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Til deg som ikke sikret lasten din
TrafikkaTruls Wangen

FOTO: KARL BRAANAAS
– Heldigvis gikk det bra denne gangen, skriver innsenderen om 

en hendelse i Skuitunnelen på E16.
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Hei! Jeg håper du som ikke
hadde sikret lasten din på vei
gjennom Skuitunnelen retning
Hønefoss 21. desember cirka
klokken 15.30, leser dette.

Det lå strødd planker og noe
som så ut som avkapp i begge
kjørefelt. Noe som skaper livs-
farlige situasjoner.

To biler kjørte rett over
dette i venstre felt, og det ble
kastet over i høyre kjørefelt

hvor det endte med bråbremsing.
Hadde ikke jeg hatt kliss nye

dekk og bremser, vet jeg at både
bilen foran og min hadde blitt
kondemnert.

Sikre lasten din på tak og til-
henger, selv om du «bare» skal
opp på Isi for å kaste noe. Det er
utrolig kjedelig å krasje fordi du er
lat.

Dette var virkelig ikke gøy. Hel-
digvis gikk det bra denne gangen,
men det er absolutt ikke sikkert
det gjør det neste gang.
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Mål og resultater AFT
Plasser Overgang 

til arbeid 
eller 
utdanning

Andel som 
har plan 
innen 4 
uker

Andel i 
intern 
arbeids-
trening

Andel i 
ekstern 
arbeids-
trening

Snitt tid i 
tiltak

Snitt tid 
i intern 
arbeids-
trening

8 faste plasser, 
4 midlertidige 60% 100% 8% 92% 36 uker 29 uker

Corona-pandemien har påvirket årets resultat, se eget avsnitt.  Av de fire (av totalt ti) som ikke gikk 
til aktiv løsning, ble to ufør uten at de ønsket VTA-plass, en gikk i barselpermisjon og en ønsket ikke 
å stå lenger i tiltaket

Coronasituasjonen
Corona-pandemien har påvirket forløpet for AFT på flere måter. Alle deltakere i intern 
arbeidstrening var hjemme fra 6. januar – 1. juni etter NAVs anbefalinger. Deltakerne ble i denne 
perioden fulgt opp digitalt og via telefon, men de mistet verdifull tid i sin praktiske opplæring. 
Flere deltakere i opplæring/trening innen matfaglig arena ønsket og trente for jobb i en kantine. 
Kantiner ble stengt, og mange fast ansatte ble permitterte. Denne situasjonen gjorde at vi måtte 
se på alternative løsninger for våre matfaglige kandidater. Ferskvaredisker i matvarebutikker har 
hatt en økning i omsetning den siste tiden, og vi har inngått arbeidstreningsavtale i første omgang 
med en matvarebutikk i Asker Sentrum. Der var en deltaker i full gang med en «omskolering» fra 
kantinearbeid til å håndtere enkel matlaging og å lære kundeservice. 

Corona-pandemien førte til at det er vanskeligere å få deltakere ut i ekstern arbeidstrening og 
jobb på generell basis. For eksempel innen renholds-bransjen, hvor vi har flere deltakere under 
opplæring, har oppdragsmengdene gått ned og det er permitteringer. På tross av dette har vi gode 
resultater med tanke på deltakere som har gått ut i jobb eller utdanning i løpet av 2021. Tid i intern 
arbeidstrening var noe lengre enn målet grunnet pandemien.

Faksimile: fra Budstikka 28.12.2021. Adel Al Yafei skrev et debattinnlegg om sin tid i AFT-tiltaket hos oss. Ord og en referanse som varmer.
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Digitale verktøy 
E-plan 
Asker Produkt startet i 2020 et spennende pilotprosjekt hvor vi testet det digitale hjelpemiddelet 
E-plan. E-plan er en app for nettbrett/smarttelefoner og er utviklet av Nevrohabiliteringen ved 
Oslo Universitetssykehus. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og autisme 
større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. Vi valgte å bruke denne appen 
av flere årsaker; den gir mulighet til å lage individuelle planer digitalt, bidrar til økt selvstendighet, 
trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakerene. Den sikrer at prosedyrer følges og gir kvalitet i 
oppgavene. Etter suksessen med pilotprosjektet hvor en arbeidstaker økte kompetansen sin med 
et og to nivåer i 6 av 7 fokusoppgaver, hadde vi faglig grunnlag til å implementere E-plan til de 
resterende arbeidstakerene på renhold. 

Internavisen Apropos 
Vår internavis kommer ut hver mandag med informasjon om hva som har skjedd foregående 
uke i bedriften; med små og store hverdagshistorier og viktig informasjon. Hver uke samles åtte 
arbeidstakere på redaksjonsmøte hvor vi diskuterer saker, intervjuer ansatte og lager avisen. 
Alle arbeidstakerene bidrar aktivt med saker, skriver innhold og legger inn bilder. Hensikten 
med internavisen er å øke den digitale kompetansen, dele informasjon og styrke lese- og 
skriveferdigheter. Avisen kan sees på bedriftens åtte digitale informasjonsskjermer, og den deles i 
vår interne Facebookgruppe. 
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Sosial trening 
Facebook
I Asker Produkt har vi fokus på sosial trening. Vi holder i gang den interne Facebookgruppen hvor 
våre ansatte kan kommunisere med hverandre og legge ut saker. I løpet av året har vi hatt flere 
konkurranser, delt mange bilder, videoer og tips. Dette er med på å øke den digitale kompetansen 
og nettvett-bevisstheten. Arbeidstakerne lærer å være sosiale i et digitalt samfunn. 

Sosial temagruppe
Vår sosiale temagruppe, eller ungdomsgruppa som arbeidstakerne helst vil kalle seg, har fortsatt 
med å ha månedlige møter i 2021. Her samles de unge arbeidstakerne, både VTA, AFT og 
lærekandidater for å diskutere, lære om og trene på sosiale spilleregler. På hvert møte tas 1-3 
ferdigheter opp. Disse er hovedfokuset på møtet. Dette kan for eksempel være tålmodighet, 
respekt, inkludering osv. I løpet av året har vi reflektert rundt konflikthåndtering, moralske valg, 
diagnoser og flere praktiske kommunikasjons- og samarbeidsspørsmål. De aller fleste arbeidstakere 
deltar aktivt på møtene, enten ved å presentere ting selv, svare på spørsmål eller delta i diskusjoner. 
23 arbeidstakere har jevnlig deltatt på møtene. 

Sosial trening er en del av arbeidshverdagen på Asker Produkt. Husreglene våre handler blant annet 
om å hilse, ha det ryddig rundt seg og snakke pent til og om hverandre. Andre eksempler på sosial 
trening i det daglige er å stå i kø i kantina, samarbeide, være hygieniske, kommunisere, lære og øve 
på kundebehandling, samt vise tålmodighet og toleranse overfor hverandre. 

Sosiale arrangementer og feiring av 30-års jubileum på Oslofjordmuseet
Asker Produkt har flere sosiale sammenkomster i løpet av året. På grunn av pandemien ble 
flere arrangementer avlyst. Likevel har vi klart å gjennomføre noen med godt smittevern. 
Sosiale arrangementer er viktige for arbeidstakernes nettverksbygging. De får sosial trening 
og blir motivert til å bidra til fellesskapet. I år gjennomførte vi den årlige sommerfesten 
utendørs. Julelunsjen ble avholdt i vår kantine. På disse arrangementene underholder mange av 
arbeidstakerne og bidrar til stemningsfylte og minneverdige opplevelser. På julegrøten ble julegaver 
delt ut til alle ordinært ansatte, arbeidstakere, praksiselever, lærekandidater og lærlinger. I tradisjon 
tro ble det også delt ut jubileumsblanketter til arbeidstakerne for ansiennitet i Asker Produkt. 

Trening og kosthold 
Asker Produkt tilbyr variert og næringsrik lunsj til alle ansatte i vår interne kantine. Her blir det 
servert sunne varme matretter, supper, salater og grove brødvarer. Vi har gratis fruktordning for 
alle ansatte. Flere små turer er arrangert med sunn lunsj utendørs; turer hvor vi har plukket bær 
og epler har vært en fin kombinasjon sammen med fysisk trening. Kjøkkenet lager sunn mat av 
råvarene etter endt tur. Både arbeidstakere og ordinært ansatte har hatt glede av disse turene. 



15

Skilt- og treavdelingen har til hensikt å gi individuell fagopplæring og arbeidsinkludering gjennom 
vår produksjon av produkter og tjenester som markedet etterspør. Vi har valgt å satse på langsiktige 
kundeoppdrag med standardiserte produkter. Vi har satset på  tre- og plastskilt, samt gravmarkører. 
Dette gir oss gode arbeidsoppgaver hvor vi kan bruke deler av fagplanene i vår opplæring. Vi er 
innom fagfeltene gravørfaget, industri- og møbelsnekkerfaget, CNC-operatør, malerfaget, samt 
logistikk, salg og service. Vi utfører diverse spesialoppdrag innen treprodukter dersom vi ser det er i 
tråd med behovet for utvikling blant medarbeiderne.

Året som har gått
Skilt- og treavdelingen har hatt nok et spennende år. Vi har i år vært så heldige å få mange 
utfordrende oppdrag som har ført til utvikling og læring blandt både arbeidstagere og 
arbeidsledere. Vi har hatt et rekordår når det gjelder kundeoppdrag. Vi kan nevne blandt annet 
et stort oppdrag for Det Norske Skogselskap med å produsere nye informasjonstavler for dem, 
produksjon av skilter formet som blekksprut, krabber og fisk for en helt spesiell Blekkulfsti for barn 
til Holmsbu og Slemmestad, samt pizzafjøler til en ny kjede i Oslo og Stavanger. Vi er stolte av å si at 
løypene på Synnfjell nå er “pyntet” med nesten 400 skilt levert av oss. 

En av våre store kunder på postkasseskilt gjennomførte en massiv markedsføringskampanje som 
gjorde at produksjonen doblet seg og økte til 29000 stk. Dette klarte vi likevel helt fint innenfor de 
tidsrammene vi hadde lovet.

Produksjonen vår av gravmarkeringer til begravelsesbyråer har i år vært stor, og bransjebladet Virke 
hadde en flott reportasje om vår produksjon i sin juni-utgave. Vi er stolte av å kunne si at på slutten 
av året hadde vår kollega Ola bidratt med å sprøyte, pakke og levere ca 3000 kors. 

Skilt- & Tre-avdelingenSkilt- & Tre-avdelingenSkilt- & Tre-avdelingen
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Alle arbeidstakerne på skilt- og treavdelingen har sin egen “min plan” hvor de i begynnelsen av året 
setter seg mål for hva de ønsker å trene på i løpet av året. I år ønsker vi å trekke frem noen av de 
som har lykkes i å nå sine mål: 

Camilo har et ønske om å jobbe i daglivarebutikk. For å kunne oppnå dette 
målet begynte han året med å trene på hva som var viktig å fokusere på når 
man ønsket å jobbe med akkurat dette.  
Vi hadde litt trening her først på fokus, hva som kreves når man jobber i en 
butikk og hvordan man møter kunder. Vi fikk til en fin avtale med Meny på 
Trekanten hvor Camilo skulle få prøve seg først en dag pr uke, og siden han 
i løpet av året ble så flink er han der nå to dager i uken.. Camilo trives veldig 
godt og han får gode tilbakemeldinger fra sin kontaktperson på Meny. De 
andre dagene han er her jobber han mye med logistikk og kundebehandling 
i forbindelse med utsendelser av våre varer. 

Christian har hatt små og store oppgaver i forbindelse med å holde det ryddig og sørge for 
at treavfallet vårt blir sortert riktig. Han var imidlertid klar for å lære seg nye oppgaver som 
var tilpasset han. Vi gikk til innkjøp av en ny maskin som gjorde mellomsliping før og mellom 
malingstørk på våre skilt mer automatisert, og denne har Christian trent på. Han er nå trygg på og 
kan bruke denne maskinen med litt hjelp.

Anja har jobbet på Asker Produkt i mange år, både på hovedkjøkkenet og på vår eksterne 
kantine. Under året, da coronaen gjorde at kantinen vår var stengt, ble hun en viktig hjelper i vår 
moseproduksjon. Hun synes at dette var så trivelig at hun ville fortsette med dette og lærte seg i 
løpet av året å rense mose helt selvstendig, Hun klarer syv brett om dagen, noe som er veldig bra. 
Nå er hun klar til å lære neste steg i prosessen som er å lage selve bildet av mosen. 
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Mat-arenaeneMat-arenaeneMat-arenaene
Hovedkjøkken
Hovedkjøkkenet er Asker Produkt sitt matfaglige hjerte; vi lager hjemmelaget mat som blir servert 
og solgt på våre to kantiner og i vårt bakeriutsalg Den Glade Baker. Vi tar imot cateringoppdrag fra 
bedrifter og privatpersoner. Vi jobber ut ifra konseptet “Ekte og enkelt”; her fokuserer vi på råvarer 
av høy kvalitet og moderne tilberedingsmetoder med nærproduserte og lokale råvarer. 

Sommeren 2021 ble Asker Produkt ISO 9001-sertifisert, og det ble gjort en grundig jobb I forkant 
av sertifiseringen. Siden har vi tatt system og prosesser i bruk på alle mat-avdelinger blant annet 
i form av daglige kvalitets- og leveringsmålinger. Dette har gjort oss mye bedre til å vurdere vårt 
eget arbeid og ha data tilgjengelig som bekrefter positiv utvikling.

I en litt vanskelig tid preget av corona-pandemien har mat-arenaene benyttet tiden til å øke 
kompetansen hos VTA-ansatte, samt forbedre og forsterke alle de gode rutinene som foreligger. 
Gjennom året har det til tross for pandemien vært meget god stemning med mye latter, glede og 
mestring. Arbeidsmiljøet er godt og de VTA-ansatte blomstrer. 

På vårt hovedkjøkken har vi fire avdelinger; bakeri, konditori, varm og kaldmat, samt kantinen 
Go’Biten.

Bakeriet
Her jobber bakeri-leder Laurent, baker Jonas, to lærlinger Emilie og Mark og lærekandidat Pål. 

Bakeriet har gjennom året 2021 vært preget av systematisering og iverksettelse av rutiner og nye 
planer for lærlinger og lærekandidater. Bakeriet har gjort framskritt innen HMS, rutiner og orden 
og vil fortsette med et fokus på dette.
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Lærekandidat Pål gjør store framskritt og har gått fra produksjon av scones over til landbrød. Dette 
kommer til å være fokusområdet hans til han har mestret prosessen på egen hånd.

Lærlingen David besto fagprøven sin i august etter intens trening måneden før fagprøven. Han fikk  
jobb i et annet bakeri, og sist gang vi hørte fra han jobbet han mye, men han var fornøyd.

Emilie har tatt over stafettpinnen som andreårs-lærling, og det øker forventningene til og fokuset 
på henne og hennes opplæring

Mark er førsteårs-lærling og det nye tilskuddet i Bakeriet, en hyggelig fyr som viser stort 
potensiale. Vi ser frem til å bidra til hans utvikling mot målet om å bli en dyktig baker.

Corona-pandemien har vært en utfordring, men vi har brukt tiden godt til å jobbe med arbeidsmiljø, 
rutiner og opplæring

Høsten 2021 introduserte vi Wettre-brød og Berger-brød hos Meny Hagaløkka og Meny 
Trekanten. Tidligere har våre brød kun blitt solgt via vårt eget bakeriutsalg i Asker sentrum; Den 
Glade Baker.

Konditoriet
Alle VTA-ansatte nådde sine mål for 2021. Live har lært hele prosessen ved produksjon av 
kransekaker og vært med på all produksjonen i 2021. Hennes nye mål for 2022 er å pynte 
kransekakene med melisglasur helt selvstendig. Felix har perfeksjonert seg på sukkerbrød. Han 
holder kontrollen på rotering av varelager og hvor mye som må produseres, samt han har lært seg 
å lage sjokolade- og gulrotkaker. Regine lager nå stort sett alle napoleonskakene til Den Glade 
Baker helt selvstendig.
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Noen milepæler for året har vært morsdag og Valentine’s Day som i 2021 begge falt på 14. februar. 
Det ble ikke mange konfirmasjonskakene på vårparten, men helgen 11. og 12. september ble det 
tidenes største kakedag for Asker Produkt med rundt 70 kaker. For å sette det litt i perspektiv sier 
vi at 30 kaker er mye og at kapasiteten er sprengt. Likevel klarte vi dette, noe vi er veldig stolte av. 
Farsdag ble det også - skulle bare mangle. Konditoriet deltok også i produksjon av lussekatter. 

Juleproduksjonen var bra og vi laget over 700 esker med berlinerkranser, serinakaker, tyske skiver, 
kokosmakroner og kransekakestenger. I tillegg ble det laget godt over 200 kransekaker.

I konditoriet jobbet arbeidsleder Erik, sammen med Ellen og tre VTA-ansatte. Det har vært flere 
elever utplassert fra forskjellige skoler gjennom året som gikk. Mot slutten av året ble det ansatt en 
lærekandidat. Ellen gikk av med pensjon 30. november.

Det har blitt ansatt en ny konditor som tiltrer stillingen 1. februar 2022.

Varm- og kaldmat
På avdelingen jobber arbeidstakere Adan, Abdigani, Jon, Henrik og Emil, og lærekandidat Mateo.  
I juni fikk vi en ny arbeidsleder, Sofie. Hun kommer fra Quality hotell Leangkollen der hun har jobbet 
i 18 år, de siste årene som kjøkkensjef.

Starten på 2021 var preget av corona-pandemien her på Asker Produkt. Arbeidstakerne jobbet en 
periode annenhver dag slik at smittevern kunne overholdes. 

Avdelingen består av varmtkjøkken og koldtkjøkken der arbeidstakerne og lærekandidaten er med 
i den daglige produksjonen. Vi lager varmretter til to eksterne kantiner hver dag, samt vår egen 
personalkantine. Der serverer vi alt fra supper til deilige varmretter som gryteretter, samt fiske- og 
kjøttretter. Vi har fokus på sunn, god og delikat mat. Vi har daglige bestillinger på påsmurt så som 
bagetter, rundstykker, snitter, lekre smørbrød og deilige wraps med forskjellig innhold. 

13. september, i forbindelse med valget, leverte vi mat til alle stemmelokalene i Asker. Vi leverte ut 
930 bagetter med forskjellig pålegg, 380 biffwraps og 380 porsjoner med bifflapskaus. Dette gikk 
helt smertefritt og alle arbeidstakerene og lærekandidaten var med og de gjorde en kjempeinnsats! 
Omsetningen denne dagen var «all time high».

Vi har fortsatt samarbeidet vårt med M/S Donna hvor vi lager kraft av kongekrabbeskall og 
rotgrønnsaker. Tilbakemeldingene vi har fått på kraften vår har vært ekstremt bra og den selges nå 
til flere store aktører som «Oda» og «Kokkeløren». Den skal nå eksporteres helt til Italia så dette 
har vært et veldig morsomt, spennende og lærerikt prosjekt å være med på.

Kantinen Go’Biten
Vår personal-kantine er godt besøkt og har hatt en flott utvikling. Vi setter stor pris på å kunne 
tilby varme retter, salatbuffet og påsmurt hver dag. Den gode maten og service gjør lunsjen til 
dagens høydepunkt for mange. Kantinen er en god treningsarena der arbeidstakerne får øve seg 
på kundeservise, stå i kassen, servere mat og utføre renhold. Arbeidstaker Sorosh jobber fast i 
kantinen og får hjelp av en annen arbeidstaker fra kjøkkenet når det er mye å gjøre. Topp service, 
fantastiske produkter og god hygiene er det vi strever etter å levere. Vi er samlokalisert med Solbrå 
Arbeidssenter og det er svært hyggelig å se at de benytter seg av tilbudet i kantinen og kjøper 
maten vi serverer.
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Kantinedrift
Kantinedrift for Wärtsilä Oil & Gas
Her jobber en arbeidsleder sammen med 
fire arbeidstakere. Nina tok over lederrollen 
i kantinen i november og hadde med seg to 
arbeidstakere fra kantinen NV80. Kantinen 
er en flott treningsarena som bidrar til at 
arbeidstakerne opplever mestring og trygghet 
gjennom utførelsen av sine oppgaver. Kantinedrift 
gir en viss form for forutsigbarhet, noe som 
bidrar til at vi kan ha et langtidsperspektiv på 
maten vi serverer. Vi fokuserer på sesongvarer 
og tilpasser menyen i forbindelse med høytider. 
Arbeidsplanleggingen er relativt enkel da det er 
omtrent det samme som skal gjøres hver dag 
og antall gjester er stabilt. Vi driver kantinen til 
Wärtsilä Oil and Gas på 16. året.

Wärtsila hadde stengt helt frem til 22. august 
2021, men så var det mulig å åpne kantinen. 
Kundene gledet seg veldig og var meget 
fornøyde med at kantinen åpnet igjen. Det 
var i snitt mellom 80-120 lunsjgjester frem til 
midten av november. Da ble det anbefalt å ha 
hjemmekontor, og det resultert i en reduksjon til 
kun 40-60 kunder. 14. desember måtte vi stenge 
ned da det igjen ble påbudt med hjemmekontor.

Kantinedrift for Start Holding, Hvalstad
Vi driftet en kantine for Start Holding i Nye Vakås vei nr. 80. Kantinen hadde åpent hele året, men 
det var få kunder i perioder grunnet corona.

Vi var glade for å kunne holde åpent med salatbar og vanlig drift selv om det var færre kunder. Vi 
måtte selvsagt tilpasse serveringen slik at smittevern kunne overholdes.

Fra august 2021 til oktober 2021 åpnet Norge opp og vi fikk mange flere kunder. Da hadde vi 
i snitt mellom 60-80 kunder daglig. Vi fikk da besøk av «gamle» kunder fra NV64-bygget der 
vi tidligere har driftet en kantine. De var veldig fornøyde med tilbudet vi hadde i påvente av ny 
kantineoperatør. Arbeidstakere var flinke til å omstille seg til mer produksjon og mer arbeid.

Vi fikk lærekandidat Oda til NV 80 høsten 2021, og hun har vist stor interesse for driften og har 
lært seg rutiner og kundebehandling. Oda har vist at hun er selvstendig og tar ansvar for at ting skal 
være på plass i kantinen til enhver tid.

I november 2021 flyttet arbeidsleder Nina fra NV 80 til vår kantine Wärtsilä, og vi fikk inn vikar 
Rene fra vikarbyrået Gammel Nok. Rene har driftet kantinen sammen med lærekandidat Oda siden. 
Rene og Oda har god dialog med Nina som fortsatt bestiller varer og mat til kantinen. 
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Den Glade Baker
Bakeriutsalget Den Glade Baker er vårt «synlige flaggskip i Asker». Det ligger sentralt i Strøket 
og tilbyr i tillegg til utsalgsvarer også servering for inntil 48 gjester. I 2021 har vi på grunn av 
av corona-pandemien  redusert antall sitteplasser for å overholde smittevernreglene. Dette har 
selvsagt påvirket salget vårt., 

Vi har arrangert «Bakerens marked» flere ganger gjennom året som har gått. Dette er et bodsalg 
rett utenfor Den Glade Baker. Fokus er på ett eller flere enkeltprodukter fra vårt sortiment, 
gjerne sesongpregede produkter.  Arbeidstakerne setter stor pris på å være med på “Bakerens 
marked”. Arbeidsleder Mio gir alltid opplæring av arbeidstakerne i forkant av salgsdagen. De lærer 
kundeservice; hva man skal si og hvordan man skal ta betaling slik at kundene blir fornøyde.. 

Samarbeid med Varmestua
Det er hyggelig at vi på sjette året på rad samarbeider med Varmestua til Kirkens Bymisjon. Ved 
stengetid av Den Glade Baker hentes produkter som ikke har blitt solgt, og disse serveres til 
Varmestuas gjester. 

Hver jul auksjonerer vi bort en marsipangrisfamilie laget på vårt konditori. Givergleden var stor, vi 
fikk vi inn hele kr 20.000,-. Pengene gikk til Alternativ Jul .

Solveig har jobbet på Den Glade Baker i siden januar 2021. Tidligere har hun jobbet ved flere av 
kantinene vi driver i Asker. Hun har utviklet seg i rollen som kafe- og bakerimedarbeider. Hun tar 
i mot kunder, står i kassen og fyller disken. Hun stortrives og er veldig glad og stolt over å jobbe 
på Den Glade Baker. Solveig lager de mest fantastiske smørbrød og påsmurt hver morgen. Kunder 
spør direkte etter hennes smørbrød! Hennes mål i 2021 var blant annet å lage alle typer kaffe. 
Dette målet klarte hun med glans og fikk “Jeg kan bevis” på høyeste nivå. Det har blitt laget en 
film om hvordan hun lærte seg dette. Her har tilltaksavdelingen samarbeidet med arbeidsleder og 
lærekandidat Mateo som har redigerte filmen. Dette viser hvor viktig det er med godt samarbeid. 
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Produktutvikling
2021 var året vi alle måtte tenke nytt og 
være fleksible.  
Vi lanserte vårt nye Bergerbrød- et 
surdeigsbrød bakt på økologisk mel fra 
Berger Gård på Hvalstad her i Asker.  
Dette var et godt samarbeid der Berger 
Gård har levert alt sitt økologiske mel til oss. 
- Vi er heldige som får bake brød på et sånt 
fantastisk mel!

Salg
Samarbeid med MENY
Med det nye kjøkkenet i Solbråveien fikk vi mye større kapasitet i bakeriet til bl.a. brødproduksjon. 
Det ble opprettet en gruppe som jobbet med å finne nye kunder så vi kunne utnytte potensialet og 
kapasiteten. De lokale Meny butikkene i Asker og Meny sentralt ble kontaktet og etter mye arbeid 
er det gledelig at vi endelig har fått i havn en avtale med Meny Hagaløkkveien og Trekanten.

Daglig får vi bestillinger på Wettre gårdsbrød og Bergerbrød. Mio har hatt flere salgsstunt i 
butikkene sammen med arbeidstakere, AFT kandidater, lærekandidater og lærlinger. Utover økt salg 
av produktene våre, er dette en flott treningsarena hvor vi får vist frem Asker Produkt på en flott 
måte.
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Avdelingen har ansvaret for renhold, drift av lokaler, vask av arbeidstøy, transporttjeneste 
av produkter ut til kunder, pleie av firmabiler, samt bedriftens moseproduksjon. Vi har både 
arbeidstakere (VTA) og kandidater i arbeidstrening (AFT). 

Gjennom hele året 2021 har vi holdt tak i oppfølgingssaker fra byggeprosjektet og 
ettårsbefaringen. Det har vært avholdt mange møter og befaringer for å sikre god drift og 
oppfølging av våre nye lokaler.

Samlokaliseringen i nytt bygg innebærer møteplasser 
med Solbrå arbeidssenters ledere for å avstemme drift av 
fellesarealer og hvordan vi kan samarbeide for å sikre gode 
tjenester og kommunikasjonsflyt i hele bygget. Vi har løpende 
gjennom året brukt mye tid på implementering og sertifisering 
av ISO 9001 kvalitets- og ledelsessystem. Asker Produkt ble 
resertifisertfor tre nye år innenfor Miljøfyrtårn-standarden 
den 24. november 2021.

Drift & Internservice

Drift & InternserviceDrift & InternserviceDrift & Internservice
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Transport
Transportavdelingens hovedoppgave er å kjøre ut og levere ferdig produserte varer fra Asker 
Produkt til kunder i vårt nærområde. Avdelingen består av arbeidsleder Mio og arbeidstaker 
Elias, men flere arbeidstakere og AFT- kandidater har vært med på transportoppdrag gjennom 
året.  Produktene kommer fra mat-arenaen, skilt- og treproduksjon, moseproduksjon, 
makuleringstjenester og vaskeritjenester. Vi tar henteoppdrag; primært av råvarer og utstyr 
som skal brukes til å fremstille ferdige varer. I tillegg har vi ansvaret for salgsaktivitetene når det 
arrangeres Bondens marked i Asker sentrum eller Bakerens marked utenfor Den Glade Baker. Før 
markedsdager har vi gjennomført Høppa salgskurs for alle arbeidstakere som jobber disse dagene. 
Markedsdager med tilhørende salgskurs er populært, og det er stadig flere arbeidstakere (fra alle 
avdelinger i Asker Produkt) som gjennomfører kurset. Kurset er en forutsetning for å kunne jobbe 
på et av markedene i Asker sentrum. Bevisstgjøring og kompetanseheving medfører bedre trivsel 
og høyere økonomiske resultater. Samtidig, og kanskje viktigst; synliggjøring av arbeidstakere fra sin 
beste side i Asker sentrum. Flere har også i år mottatt «Jeg kan bevis» for sine resultater fra disse 
dagene.

Vi har videreutviklet salgskurset som holdes før markedsaktivitetene. Salgskurset består av tre 
deler: Høppa som er vår standard for hvordan vi skal oppføre oss mot kundene våre, Basic som 
handler om hygiene og Selma som er standarden for hvordan standen vår ser ut og hvordan vi skal 
oppføre oss mot hverandre. 

Corona-pandemien. 
Smittevernstiltakene myndighetene innførte gjorde at mange av våre kunder og deres kantiner 
stengte ned matserveringen, noe som igjen resulterte i at oppdragene våre ble færre. Vi fikk derfor 
økt antall leveranser betraktlig for skilt- og treavdelingen. 

Vi har opprettholdt strengere rutiner ute hos kundene; med bruk av munnbind og leveringer ved 
inngangsdør. Vi unngikk kontakt, og all kommunikasjon med kundene ble gjort med minimum en 
meters avstand. 
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Færre matleveringer ble fort erstattet med leveringer for skilt- og treavdelingen. Dette ble 
tidligere utført av Posten og Bring. Vi har leverte varer til Oslo og Østfold - helt ned til Sarpsborg, 
Fredrikstad og Halden. Det vi har merket, er at skilt- og tre-kunder blir svært glade for å møte oss. 
Vi slår av en prat, og forteller litt om hvordan vi jobber og alt hva vi kan tilby. Vi frister med å dele ut 
cateringmenyen. Kanskje de bestiller en kake neste gang de trenger gravmarkeringer? 

Stadig hyppigere og større bestillinger i moseproduksjonen til oppdragsgiver Wall-it medfører flere 
leveringer til lageret på Grini næringspark, og vi har også levert ferdige moselogoer direkte ut til 
Wall-it sine kunder.

Elias trives i jobben som sjåfør; han har blitt en pliktoppfyllende og stolt ambassadør for Asker 
Produkt. Han tar ansvar og alle leveranser gjennomføres etter Høppa-standard. Fra å levere kun 
til en og en kunde, kjører Elias nå flere leveranser på samme tur. Han lager kjørelister, kontrollerer 
matkvaliteten og at han får med alle varene til de forskjellige kundene. Vi bruker googlemaps for å 
finne raskeste vei til og mellom kundene. Dette arbeidet har medført at vi på transportservice har 
blitt mer effektive og fått økt kapasiteten betraktelig.

Renhold og vaskeri
Renholdsgruppen består av fire arbeidstakere på fulltid. Vi har  i 2021 hatt flere AFT-kandidater 
inne til opplæring og arbeidstrening. Det daglige arbeidet ledes av husøkonom Mette.  Målet har 
vært og er å sørge for kvalitativt godt renhold av egne lokaler og rent arbeidstøy til alle ansatte i 
Asker Produkt. 

På grunn av pandemien har det gått med mye tid til justering av renholdsplaner med ulike 
frekvenser og metoder til de ulike lokasjonene. Teori og praksis er to forskjellige ting så alt ble ikke 
som opprinnelig planlagt, men det er helt greit når resultatet ble så bra. 

Alle i Renholdsgruppen har sin faste ukeplan. På denne måten kan vi kvalitetssikre og ha god 
oversikt over utført renhold. Økt bruk av gulvvaskemaskin har gjort at vi har økt vår kapasitet og 
kvalitet. To arbeidstakere har som jobb å benytte denne tre dager i uken. Bruk av maskiner er noe 
arbeidstakerne synes er spennende og alle får prøve.

Vi har utført renhold og desinfeksjon med økte frekvenser. Kunnskap og erfaring fra tidligere arbeid 
med smitte ga trygghet til at alt renhold har blitt utført etter beste standard. Vi har fokusert på 
håndhygiene, riktig bruk av hansker og riktig renhold på sanitærrom. 

Vi fått på plass og tatt i bruk planleggingstavle. Her sjekker alle inn når de kommer på jobb. Tavla 
sjekkes ut når de er ferdige for dagen. I tillegg til dette så har alle sin individuelle dagsplan hengende 
på denne tavlen. Ved innsjekk på morgenen går vi gjennom hver enkelt sin arbeidsdag. Dette 
fungerer veldig bra. De har fått tatt del i å finne bilder og symboler vi bruker på tavlen slik at de 
forstår og finner sine individuelle referanser.
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For å kartlegge hver og en har vi tatt i bruk kompetansekort. Dette er et målbart system som 
forteller hvor mye kunnskap som er på plass. Alle har sitt individuelle kort. Gjennom observasjon 
kartlegges nå-situasjonen, og i samarbeid med arbeidstakerne settes mål for kommende år. 
Kompetansekortene tar utgangspunkt i fagplanen innen renhold og vaskeri. En ansatt nådde målet 
sitt I 2021 med å ringe Ragn Sells for bestilling av tømming av restavfall. Både arbeidsleder og den 
ansatte var stolte, og vi erfarte at å tenke langsiktig og å øve virkelig gir resultater. Dette ga stor 
mestringsfølelse for begge to. 

Det er lett å tro at å vaske tøy er kun å vaske og tørke. En vaskeriprosess hos oss består av hele 
16 arbeidsoperasjoner. Ut fra disse 16 punktene får arbeidstakeren en score fra en til fem. Nivået 
evalueres hvert tertial, og målet er å øke den totale summen i bunn.

Vi har i løpet av året gjennomført kurs i vask av sanitærrom. Dette, sammen med daglig trening, har 
gitt resultater. Resultatene dokumenteres ved økt score på kompetansekortet. 

E-plan-  som er et digitalt planverktøy for å fremme forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning 
- brukes aktivt hver eneste dag. Arbeidstakerene har en Ipad med innstallert E-plan som viser 
arbeidsplan. Her vises bilder av dagens oppgaver, og når en oppgave er utført krysses denne av og 
ny oppgave kommer opp på skjermen. Her kan man legge til tekst og lydfil i tillegg til de aktuelle 
oppgavene. Planen tilpasses individuelt da alle har ulike behov. Dette var og er i tråd med fokuset på 
å ta i bruk ny teknologi. 

Pandemien har gjort oss alle i avdelingen mer fleksible. Vi har øvd mye på at vi alle må jobbe etter 
de behov som oppstår. Behovene vi har innen renhold og forebygging av smitte har endret seg. 
Da kan vi ikke nøye oss med kun å følge opprinnelig dagsplan. Arbeidstakerne har tatt dette på 
strak arm. Vi har spart oss litt arbeidstid på vaskeritjenester grunnet mindre bemanning og stengte 
kantiner. Denne tiden har gått med til renhold. Renholdsgruppen har i 2021 opprettholdt og 
gjennomført eksternt vaskerioppdrag. Kunden er Bergans, og for de vasker vi utleietøy og klær til 
redesign.
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Moseproduksjon
Det har vært et jevnt tilsig av ordre gjennom hele året. Målet for året var å opprettholde 
rekordnivåene fra 2020. Resultatet ble en omsetningsøkning på ca. 13%. Det er hovedsakelig en 
arbeidstaker fra skilt- og treproduksjonen og arbeidstakere på seniorsenteret som gjennomfører 
produksjon og leveranser, men i perioder har også ansatte fra kantiner vært med da deres 
arbeidsplass har vært nedstengt på grunn av corona-pandemien.

Vi har gjennomført en workshop med kunden Wall-it med tanke på produktutvikling.

Ny standard er definert og den fungerer fint. Wall-it var i september med på Designers Saturday og 
presenterte produktene sine. Vi har også hatt inne en elev fra videregående skole i praksis to dager 
pr uke. Praksisperioden fortsetter frem til April 2022 . 
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Seniorsenteret er et kommunalt tilbud ved Asker Produkt. Dette har nå vært drevet i 4 år.

Seniorsenteret er et viktig ledd i vår seniorpolitikk. Det har som hensikt å bidra til at arbeidstakere 
kan stå lengre i arbeid. Målet er å opprettholde god livskvalitet gjennom individuell tilrettelegging ut 
fra restarbeidsevne, helse og den enkeltes forutsetninger.

Det er stor variasjon i oppgaver.  I 2021 var hovedoppgavene makulering, påsettelse av etiketter på 
konvolutter, rensing av navneplater, pålegging av folie på treskilt, pussing av trerammer og rensing 
av mose. Trerammene som blir pusset og mosen som renses er til bruk i moseprodukter som 
produseres for Wall-it.

2021 ble et år hvor vi var med på å tjene inn over kr. 400 000 på leveranser av moseprodukter! 

Alle oppgavene som vi arbeidet med i 2021 var en del av 
Asker Produkt sin tjeneste og vareproduksjon. 

På høsten 2021 fikk Seniorsenteret prøve seg på et 
pilotprosjekt som var å kildesortere briller for Specsavers. 
Arbeidet gikk ut på å ta ut brilleglass, kaste de for seg selv og å 
sortere plast- og metall- innfatninger hver for seg. Dette var 
en spennende og fin oppgave for seniorene og dette håper vi 
det kan bli mer av fremover.

Alle deltakerne har sin individuelle plan med smarte mål. Det 
ble jobbet systematisk og godt gjennom hele året. Dette 
resulterte i at alle deltakerne nådde sine mål og fikk «Jeg 
kan bevis». Vi opplever at alle får økt livskvalitet gjennom 
seniorsenterets tilbud. Dette ble blant annet synliggjort 
gjennom årets tilfredshetsundersøkelse. 

Drift & Internservice

SeniorsenteretSeniorsenteretSeniorsenteret
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På Seniorsenteret fokuserer vi på fysisk aktivitet. Dette året ble det utviklet et eget trimprogram 
for seniorene. Dette ble gjennomført to ganger pr uke. En gang i måneden var tur ute i friluft på 
programmet. Begge disse aktivitetene ble lagt opp slik at alle kunne delta uansett funksjonsnivå og 
mobilitet.

I det faglige arbeidet er det dette året blitt foretatt «Tidlig tegn-kartlegging» på enkelte deltakere. 
Denne kartleggingen gjennomføres for å avdekke og følge utvikling av demens. Ved å systematisk 
registrere dette tydeliggjøres bistandsbehovet for den enkelte.

En elev fra videregående har hatt praksis to dager i uken på Seniorsenteret.
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Faksimile: fra Hjemmet Tema Helse nr. 38 – 2021

8 HJEMMET TEMA HELSE

LØVE MAM MA: Kris tina er solt 
av søn nen sin. Det er gjen si dig.

PÅ FE RIE 
MED MOR: De 

har tet te bånd, Pål 
og mo ren. Selv om 

han sy nes hun 
ma ser litt mye om 

ryd ding.
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Faksimile: fra Hjemmet Tema Helse nr. 38 – 2021 

9HJEMMET TEMA HELSE

For syv år si den klar te han ikke å løf te en gaf fel opp til mun nen, 
og mam ma Kris tine for be red te seg og fa mi li en på at de ville mis te 
ham. Nå har fa mi li en en helt spe si ell dag de all tid fei rer med kake.

Det er tid lig mor gen og 
full ak ti vi tet i ba ke ri et 
i be drif ten As ker  
Pro dukt. Én vis per 

krem til na po le ons ka ke, én 
pyn ter mar si pan lokk med 
ro ser, i hjør net smø res rund
styk ker som skal le ve res til 
kan ti ner og ar beids plas ser i 
om rå det. Ved ov nen står Pål 
Gundersen (39) sam men  
med ba ker og fag lig le der, 
Laurent Tou ya. De in spi se rer 
sco ne se ne, er de pas se stekt, 
pas se sprø på top pen? Laurent 
nik ker for nøyd. 

– Gi meg noen mi nut ter, 
dere skal få smake et ter på, 
smi ler Pål.

Mo ren til Pål, Kris tine 
Gundersen (74), er med oss 
den ne mor ge nen. 

– At Pål står her i dag,  
smi len de og til ste de væ ren de, 
og hol der på med en ut dan
nel se som ba ker, er nes ten 
som et mi ra kel. For syv år  
si den kun ne han nes ten ikke 
sit te opp reist. 

EN TØFF START
Vi set ter oss i kan ti nen og 
Kris tine for tel ler.

PÅL HAR GLEMT NES TEN 
HELE OPP VEKS TEN

Tun ge me di i ner og al vor li ge epilepsian fall

TEKST: Lena Ron ge FOTO: Gry Traa en og privat 

PRE GET: Pål var 
tungt me di si nert. 
Her er han 14 år 
og på fe rie i Tyr kia.

to rie, men tren ger Kris tine 
der for å kla re det. For Pål har 
nes ten hele opp veks ten for
svun net fra hu kom mel sen.

– Jeg hus ker vel dig lite fra 
alle de åre ne jeg var dår lig. 
Jeg had de sto re kram pe an fall 
og var tungt me di si nert. An
fal le ne gikk ut over hu kom
mel sen min. Men jeg hus ker 
at jeg slo ho det i veg gen og 
falt ned trap pen og «you 
name it». 

Det åpne blik ket blir sørg
mo dig.

– Jeg har mis tet så mye på 
grunn av syk dom men min. 

Påls kram per kom dag lig. 
På sko len måt te han lig ge, 
ofte på en mad rass i et an net 
rom. 

– Det var van ske lig med 
sko le gan gen til Pål. Han had de 
så man ge an fall at han ikke 
kun ne sit te på en stol og del ta 
i un der vis nin gen. Det ble som 
en dår lig spi ral, for når Pål 
fikk an fall, fikk han akutt 
medi sin for å stoppe an fal let. 
Akutt me di si nen slo ham full
sten dig ut i fle re da ger. Så 
hele res ten av uken gikk med 
til å kom me seg. Slik be gyn te 

– Pål fikk før s te kram pe  an
fall da han var fem må ne der 
gam mel. Pap pa en til Pål døde 
da Pål var halv an net år. Jeg 
satt igjen med tre små barn. 
Det var svært tøft. 

Pål kom mer til bor det og 
set ter stolt et brett med sco nes 
for an oss. Det luk ter vid un
der lig. Han set ter seg ned, vi 
mø ter et ny de lig, di rek te 
blikk. Han vil for tel le sin his
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Faksimile: fra Hjemmet Tema Helse nr. 38 – 2021

10 HJEMMET TEMA HELSE

nes ten hver enes te man dag 
gjen nom man ge år.

På kjøk ke net hjem me  
had de vi en so fa benk. Den lå 
Pål på når jeg laget mat. Han 
kun ne ikke være ale ne i et 
an net rom, han måt te ha et 
blikk på seg hele ti den.

TROD DE HAN SKUL LE DØ
For syv år si den skjed de det 
som end ret alt.

– For syv år si den, trod de 
vi Pål kom til å dø. Han bod
de i en om sorgs bo lig og jeg 
var på job ben på Ra di um
hospi ta let da jeg fikk en tekst
mel ding om at Pål var lagt 
inn på sy ke hus igjen. Jeg var 
vant til at Pål fikk sto re an fall 
som han måt te på sy ke hu set 
for å få av slut tet. Van lig vis 
kom han hjem igjen sam me 
kveld. Men den ne gan gen 

måt te han bli over nat ten.  
Da jeg kom og be søk te ham 
på sy ke hu set, fikk jeg sjokk. 
Han var kob let til alle mu li ge 
ap pa ra ter og had de en puls på 
to hund re. Jeg skjøn te fort at 
det te var al vor lig.

Pål klar te ikke ta til seg 
noen ting. 

– Jeg ma tet ham for sik tig 
med te skje er med suk ker
vann. Jeg ring te bro ren hans, 
som den gan gen bod de i Oslo. 
For klar te at si tua sjo nen var 
svært al vor lig. Da han så Pål 
lig ge der sa han, mam ma  
det te går ikke, jeg skal finne 
på noe. Jeg skal finne noe som 
kan hjelpe Pål. 

MEST RING: Pål har be vis på at han kan lage sco nes.

Kris tine trod de de alle 
måt te inn se at det te var slut ten 
på Påls liv.

– Lø pet er kjørt, svar te jeg. 
Men bro ren til Pål les te på 

net tet og der fant han plut se
lig noe in ter es sant. Blant  
an net fle re ar tik ler med svært 
gode forsk nings re sul ta ter på å 
inn ta B6vi ta mi ner sam men 
med epi lep si me di si nen Pål 
tok. Av de tyve ar tik le ne de 
les te om em net, der pa si en ter 
had de prøvd B6, var det kun 
én per son som ikke had de ef
fekt av det te.

– Vi had de ikke noe å tape.
Pål flyt tet hjem til Kris tine, 

og han var svært svak. Men 

Jeg har mis tet så mye på 
grunn av syk dom men min

PÅL
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ASKER PRODUKT
As ker Pro dukt er en vekst be drift som er 

hel eid av As ker kom mu ne. Det fin nes  
ca. 200 vekst be drif ter i Norge. As ker Pro dukt 

gir in di vi du ell fag opp læ ring og ar beids in klu de ring 
gjen nom pro duk sjon av va rer og tje nes ter markedet 
et ter spør. As ker Pro dukt er en god kjent læ re be drift 

og har også lær lin ger og lære kandida ter.  
Vi sjo nen er at As ker Pro dukt skal set te stan dar

den for ar beids in klu de ring gjennom til pas set  
fag opp læ ring. Ver di ene er på li te lig, dyk tig 

og glad. For mer in for ma sjon se  
www.aprod.no

FOR NØYD BA KER
MES TER: Fag lig le der 
og ba ker Laurent Tou ya 
er en in spi ra sjon for Pål. 

et ter to uker med B6, be gyn te 
de å mer ke en end ring. 

– Van lig vis tok det to uker 
mel lom hvert sto re an fall som 
krev de sy ke hus inn leg gel se. 
Men to uker gikk og det kom 
ikke noe an fall. Så gikk det 
tre uker og fire uker. Jeg 
prøv de å ikke være alt for op
ti mis tisk, men det er klart, 
det te var jo nes ten som et mi
ra kel. Han hør tes kla re re og 
kla re re ut i stem men. Og an
fal le ne ute ble. Det gikk to 
må ne der, tre må ne der og vi 
be gyn te å tør re å håpe. Han 
fort sat te med me di si ne ne, tre 
for skjel li ge ty per. Et ter ti må ne
der uten an fall, luf tet jeg ide en 

om å slut te med me di si ner. 
Pål smi ler igjen.
– I dag tar jeg in gen me di

si ner, bort sett fra B6til skudd. 
Jeg har ikke hatt an fall si den 
det jeg nes ten døde av for syv 
år si den. Det er som at jeg har 
fått et helt nytt liv.

Kris tine nik ker rørt.
– Ja, det er det vir ke lig Pål. 

Jeg tror ikke du kla rer å se 
det så klart som oss som har 
fulgt deg i li vet. Du er ikke til 

å kjen ne igjen. Vi fei rer frem
de les hver års dag for ute blitt 
an fall, en skik ke lig mer ke dag 
vi ald ri trod de skul le kom me. 
Da la ger vi kake og ko ser oss.

EN NY SJAN SE
Britt Erlandsen Villa er dag
lig le der ved As ker Pro dukt. 
Hun glem mer ikke Påls før s te 
kom men tar da han kom inn i 
ba ke ri et for ett år si den.

– Med et stort smil sa han: 

Her har jeg lyst til å være! Da 
tenk te jeg at det te måt te vi få 
til. Han har ikke vært bor te 
en dag si den han be gyn te. Pål 
kom mer all tid tids nok og godt 
for be redt på jobb. Han hus ker 
dess uten godt det han har 
lært, og er svært pre sis i sin 
gjen gi vel se. 

Britt tar en sco nes, og ro ser 
ba ke ren.

– Det er man ge in stan ser 
in vol vert når man skal prø ve 

ELS KER BAKE
FA GET: Pål stor
tri ves og har planer 
for frem ti den. 
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han skal være her, vil kun ne 
få av leg ge fag prø ve til kom
pe tan se be vis i bake fa get.

SO SI A LE UT FORD RIN GER
Pål har de siste åre ne bodd 
hjem me med Kris tine og 
sam bo e ren. Drøm men er en 
egen lei lig het.

– Men jeg tren ger hjelp til 
noen prak tis ke ting ennå. 
Over fø rin ger i ban ken og sånt 
dri ver jeg og øver på.

Kris tine leg ger til, med et 
lurt smil.

– Og så tren ger du litt på
min nel ser om å skifte sen ge
tøy, litt ryd ding og vas king og 
sånt, men det kom mer seg! 
Og så ten ker jeg at det er ikke 
så rart, du var så dår lig som 
li ten og kun ne ikke del ta i 
slikt. Men når det er sagt, er 

jeg im po nert over at du kom
mer deg opp uten pro ble mer 
hver mor gen!

Pål sier han sy nes Kris tine 
bryr seg vel mye med ryd  din
gen. Men om mor ge nen so ver 
hun frem de les når han går ut 
av døra. 

– Jeg li ker å stå opp tid lig. 
De før s te to da ge ne var litt 
bars ke, men så gikk det fint!

Når det gjel der det so si a le, 
så sli ter jeg litt, sier Pål ær lig. 
Kris tine for står og for kla rer 
hvor for.

– Pål har jo ald ri hatt an
led ning til å knyt te kon tak ter 
med jevn ald ren de. Han har 
vært for syk. Han har en venn 
som han fikk på Sta tens sen
ter for epi lep si. Jeg har også 
kon takt med hans for eld re og 
det er hyg ge lig. Men jeg tror 

IMPONERT: Daglig leder Britt  Erlandsen Villa 
føler seg trygg på at Pål vil klare fagprøven når 
de fire årene hos Asker Produkt er over.

SÅ LET TET: Mam ma 
Kris tina ser nå en de lig at 
søn nen har en frem tid 
for an seg.

Pål kom mer 
all tid tids

nok og godt 
for be redt på 

jobb
DAG LIG LE DER, BRITT 

ERLANDSEN VILLA

nok Pål skul le ha øns ket seg 
et stør re nett verk med ven ner. 
Jeg tror han kan kom me dit. 
Men det får ta den ti den det 
tar.

Pan de mi en har satt man ge 
be grens nin ger for det so si a le 
fel les ska pet uten om ar beids
tid hos As ker Pro dukt.

– Vi har pleid å ha en del 
so si a le ar ran ge men ter. Når 
pan de mi en en de lig er over, 
set ter vi i gang igjen, med 
tur grup per, fot ball, som mer
fes ter og små og sto re sammen  
koms ter for dem som hol der 
til her. Det reg ner jeg med Pål 
også vil ha stort ut byt te av og 
gle de av. Det er fle re her som 
har so si a le ut ford rin ger og 
der har vi en vik tig opp ga ve. 
Vi vil ha et in klu de ren de  
mil jø, der folk mø tes på tvers 
av av de lin ger, for tel ler Britt 
Erlandsen Villa. 

Drøm men min vi de re?  
av slut ter Pål med et stort 
smil. Det må være å flyt te til 
bro ren min i SørAf ri ka og 
jobbe på et ba ke ri der! •

Fikk du også lyst 
på scones nå? 

Bla frem til side 36 
der finner du flere 
gode oppskrifter.

å lage en in di vi du ell plan, til
pas set ak ku rat den vi får inn 
her hos oss. Pål er en del eld re 
enn de and re som job ber og 
ut dan ner seg her, men jeg er 
så glad for at vi fikk det te til. 
Hvis han fort set ter med sam
me pro gre sjon som det te før s
te året, er jeg gan ske trygg på 
at han i lø pet av de fire åre ne 
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Visste du at...?
vi leverte

mer enn 6500 skilt 
til lag og foreninger 

i 2021.
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– Jeg var på be søk hos 
As ker Pro dukt for to 
år si den, og nå er jeg 
glad for være til ba ke 
og se hvor dan be drif
ten har ut vik let seg i 
nye lo ka ler, sa Abid 
Raja da han ny lig 
be søk te be drif ten.
Flem ming Trond sen 
kom mu ni ka sjons sjeF i asVl
redaksjonen@rha.no

Kul tur- og li ke stil lings mi nis ter 
Abid Raja (V) har vært på be søk 
hos vekst- og arbeidsinklude-
ringsbedriften As ker Pro dukt 
til stor gle de for de an sat te. Der 
fikk han prø ve seg på fle re av 
de res ar beids opp ga ver.

As ker-be drif ten har ny lig 
flyt tet inn i mo der ne lo ka ler i 
Solbråveien, der den nå er sam-
lo ka li sert med Sol brå ar beids-
sen ter. 

– Jeg var på be søk hos As ker 
Pro dukt for to år si den, og nå er 
jeg glad for være til ba ke slik at 
jeg kan se på ut vik lin gen og be-
sø ke de nye lo ka le ne. Der kom-
bi ne res to ting, sir ku lær øko no-
mi og in klu de ren de ar beids liv, 
som er vik ti ge både for meg og 
Venst re, sa Raja.

Raja var inn om man ge av ar-
beids sta sjo ne ne i be drif ten. 

knep pet kok ke jak ke
I vas ke ri et vis te ar beids ta ker 
Me re te Eriksfaldet og hus øko-
nom Linn Tron stad fram vas ke-
ri et der be drif ten vas ker tur tøy 
som leies ut av Ber gans som 
også lo ka li sert i As ker. Han fikk 
inn fø ring i di gi ta le hjel pe mid-
ler som bru kes i ar bei det, og 
også et lyn kurs i knep ping av 
kok ke jak ke.

Kjøk ken per so na let fikk også 
mye po si tiv opp merk som het, 
og Raja spøk te med at han gjer-
ne skul le blitt len ge nok til å få 
smake sjo ko la de ka ken, som 
var un der pro duk sjon mens 
han var på be søk. Hen rik Hane-
vold og le der for MAT-av de lin-
gen Nik las Lem strøm var blant 
med ar bei der ne som kun ne vise 
fram et svært godt ut styrt kjøk-
ken som pro du se rer til to kan ti-
ner, ca te ring og ba ke ri ut sal get 

Po pu lært 
be søk

Hyg ge Lig Be søk: Un der 
be søket traff Raja ar beids ta ker 
ne Ab di ga ni Mo ham med, Anja 
Ha rald stad, Hen rik Hanevold og 
Au dun Øyan, Venst re-po li ti ker 
Eli sa beth Holter-Schøyen, dag lig 
le der i As ker Pro dukt Britt Villa, 
ord fø rer i As ker Lene Con ra di (H), 
og sty re le der Per S. Thoresen i 
As ker Pro dukt.   

Mel lom 13. og 17. sep tem
ber ble det etab lert 17 nye 
fore tak i As ker, og den ne 
uken var det også noe for 
den tre nings og sports in
ter es ser te. 
Thomas rud 
thomas.rud@rha.no

In nen hår klip ping og skjønn-
hets be hand ling ble en kelt per-

son fo re ta ket Khajevandkhazaei 
etab lert ved Hul dre vei en 7 på 
Borgen. In ne ha ver er Fa te meh 
Khajevandkhazaei. 

Betal.no AS ved Vol len lia 20 i 
Vol len skal drive med be ta lings-
løs nin ger og har en ak sje ka pi tal 
på 30 000 kro ner. Dag lig le der og 
sty re le der er Ul rik Kval heim Ny-
gård.

Er du in ter es sert i tre ning og 
sport kan Bear Bug gy AS ved 

Skog fa ret 4 i Båt stø være noe for 
deg. Her skal det sel ges sports ar-
tik ler, og det med en ak sje ka pi-
tal på 100 000 kro ner. Dag lig le-
der er Kim Anders Aas, mens 
sty re le der er Bjørn Rei dar Jen-
sen. 

House of Ma da gas kar AS skal 
med en ak sje ka pi tal på 50 000 
kro ner drive med im port av øko-
lo gis ke, hånd lag de og bæ re kraf-
ti ge pro duk ter fra Ma da gas kar. 

Fore ta ket hol der til ved Sol stad-
vei en 19 på Hval stad og dag lig 
le der og sty re le der er Si do nie 
Fran ces ca Hansen. 

Ved Nord eng vei en 5 på Bil-
ling stad har Ark AS etab lert seg, 
og de skal drive med be drifts-
råd giv ning med en ak sje ka pi tal 
på 30 000 kor ner. Sty re le der er 
Jalal Gseir. 

Med for mål om tøm rer tje nes-
ter har Lillenga AS etab lert seg 

ved Bleikerhaugen 4A nær As ker 
sent rum med en ak sje ka pi tal på 
100 000 kro ner. Dag lig le der og 
sty re le der er Fred rik Berg seth. 

Tren ger du et al ter na tiv har 
Tøm rer Jensen etab lert seg som 
et en kelt per son fo re tak ved Va-
bråtveien 39 på Vett re. In ne ha-
ver er Per And re Jensen. 

In nen ei en doms ut vik ling har 
As ker vei en 50 AS etab lert seg 
ved As ker vei en 50 nær As ker 

17 nye fore tak sist uke i As ker. i Båt stø sat ses det 100 000 kro ner på sports ar tik ler

Den Gla de Baker i As ker sent-
rum.

Fle re av pro duk sjons lin je ne 
på As ker Pro dukt inn går i en 
bæ re kraf tig sir ku lær øko no mi. 
Slitt tøy le ve res for eks em pel 
vi de re til mo te sko len Es mod, 
som bru ker tøy et i re de sign. På 
kjøk ke net la ger de knek ke brød 
med mesk, et rest pro dukt fra 
øl pro duk sjon. 

eget skilt
Stats rå den var også inn om 
Skilt- og tre av de ling der han 
fikk an led ning til å lage sitt eget 
tur skilt, un der vei led ning fra 
Au dun Øyan og ar beids le der 
Ani ta Land ha gen. 

Til slutt fikk Raja lunsj i be-
drif tens kan ti ne, og sty re le der i 
As ker Pro dukt, Per S. Thoresen, 
be nyt tet an led nin gen til å på-
pe ke at vekst- og arbeidsinklu-
deringsbedrifter til byr trygg het 
og ar beids gle de for sine an sat-
te. Han ba Raja mer ke seg at an-
bud på ar beids mar keds til tak 
ska per ut ryg ge ram mer for ar-
beids ta ke re med til ret te leg-
gings be hov.

ut stil lings vin du
As ker-ord fø rer Lene Con ra di 
tak ket også for at Raja had de 
tatt tu ren til As ker Pro dukt, 
som hun om ta ler som kom mu-
nens ut stil lings vin du for ar-
beids in klu de ring.

As ker Pro dukt er en av 200 
sam funns eide be drif ter som er 
med lem i ASVL – ar beids gi ver- 
og in ter es se for en ing for vekst 
– og arbeidsinkluderingsbedrif-
ter. Virk som he te ne har som sin 
frem ste opp ga ve å gjø re ar beid 
mu lig for alle.

Faksimile: fra Røyken og Hurums Avis 30.09.2021
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kRe ven De: Johannes Ir gens 
for kla rer at si tua sjo nen har 
vært kre ven de og ut ford ren de 
gjen nom hele 2021.  
 Foto: PRi vAt

Be grens nin ger i pro duk
sjons ka pa si tet gir fall i 
sal get for tre ba ser te 
byg ge va rer i au gust, 
sam let i år er sal get 
re kord høyt. 
Hen rik nord Hus 
henrik.nordhus@rha.no

Di rek tør i Tre in du stri en, Hei
di Finstad for kla rer at sal get 
av tre ba ser te byg ge va rer som 
kon struk sjons vir ke, tre last 
og im preg nert, falt med 6,3 
pro sent i au gust sam men lig
net med sam me pe ri ode i fjor. 

– Sal get av tre ba ser te byg ge
va rer er fort satt på et his to risk 
høyt nivå, selv med et fall 
sam men lig net med au gust i 
fjor, som var en re kord må ned. 
Ak ku mu lert har sal get i vo lum 
økt med hele 6,8 % hit til i år 
sam men lig net med 2020, sier 
Finstad. 

Di rek tø ren for kla rer at eks
por ten falt med 12,6 pro sent i 
au gust, mot sam me pe ri ode i 
fjor. Fal let skal skyl des at pro
du sen te ne har pri ori tert kun
der i Norge, til tross for høy ere 
pri ser i Eu ro pa. 

ut ford ren de
– Sterk et ter spør sel et ter byg
ge va rer både in ter na sjo nalt 
og na sjo nalt pre ger fort satt 
bil det, vi tror på en sta bi li se
ring i mar ke det fram over fra 
den boo men vi har sett nå, 
sier Finstad. 

Det er svært lan ge le ve
rings ti der på ma ski ner, tek no
lo gi og ut styr. Noe som med
fø rer at det vil ta tid å øke ka
pa si te ten. Den glo ba le mar
keds si tua sjo nen leg ger press 
på le ve rings ev nen og på pri ser 
hos ma skin le ve ran dø re ne.

– Vi går nå inn i lav se son
gen, og tre in du stri en job ber 
med å bygge la ger for å styr ke 
le ve rings ev nen fram mot nes
te høy se song for byg ge næ rin
gen. Be drif te ne har fult trykk 

sli ter med å  
pro du se re nok 
tre last

tRe LAst kRi se: Pro duk
sjons ka pa si tet og tom me lag re 
er en ut ford ring ifølge di rek tør 
i Tre in du stri en, Hei di Finstad. 
 Foto: PRi vAt 

ut PÅ tuR: Au dun Øyan og Ani ta Land ha gen in stru e rer stats rå den i kuns ten å lage tur skilt da han ny lig 
be søk te As ker Pro duk ter.

på å in ves te re for å øke pro
duk sjons ka pa si te ten i Norge, 
sier Hei di Finstad i Tre in du
stri en. 

Lange le ve rings ti der
Dag lig le der i As ker Tre last 
AS, Johannes Ir gens for kla rer 
at hele 2021 har vært pre get av 
lan ge le ve rings ti der og dår lig 
til gang på va rer. 

– Jeg sy nes ikke au gust har 
ut mer ket seg på noen som 
helst måte. Det har vært en 
kre ven de og ut ford ren de si
tua sjon gjen nom hele året. 
Det har ofte vært tomt på la
ger, sier dag lig le der. 

Ir gens har også tro på at om 
lav se son gen nå blir brukt ef
fek tivt til å pro du se re nye va
rer, vil mar ke det igjen kom me 
seg opp på bena. 

17 nye fore tak sist uke i As ker. i Båt stø sat ses det 100 000 kro ner på sports ar tik ler
sent rum. Ak sje ka pi ta len er på 
55 000 kro ner og sty re le der er 
Carl Fred rik Aas gaard Solli. 

In nen ei en doms ut vik ling har 
også Bus ke rud vei en Eiendom 
Tomt AS etab lert seg ved 
Drengsrudbekken 12 nær As ker 
sent rum. Ak sje ka pi ta len er på 
62 000 kro ner. Sty re le der er 
Mag ne Jord an ger. 

Et tred je fore tak in nen sam
men bran sje er Atent ei en dom 

AS som skal kjøpe og sel ge fast 
ei en dom. De er re gist rert ved 
Sta sjons vei en 18 på Bil ling stad, 
og har en ak sje ka pi tal på 7,2 mil
li o ner kro ner. Dag lig le der er 
Mo ni ca Birdal, og sty re le der er 
Pet ter Gih le. 

Cewa AS har etab lert seg ved 
Ola bak ken 4 på Nes øya og skal 
drive med kon su lent tje nes ter. 
Dag lig le der er Carl Ei nar Wath
ne og han er også sty re le der. 

Ved Tverr ås en 41 på Nes øya 
har Bøl gen-Holding AS etab lert 
seg med for mål om å eie ak sjer i 
and re sel skap. Ak sje ka pi ta len er 
på 500 000 kro ner og dag lig le
der og sty re le der er Jan Gun nar 
Trol le bø. 

Fu rum Capital Partners AS 
har etab lert seg ved Øvre Bå stad 
Vei 12 nær As ker sent rum med 
en ak sje ka pi tal på 30 000 kro
ner. Sty re le der er Pal le Fu rum. 

In nen in ves te rin ger av ak sjer 
har også Fiki AS etab lert seg ved 
Leangveien 44 nær As ker sent
rum. Ak sje ka pi ta len er på 30 
000 kro ner, og sty re le der er 
Gau te Fisk nes. 

Arce Générale AS har med en 
ak sje ka pi tal på 100 000 kro ner 
etab lert seg ved Vest re vei 51 på 
Nes øya, og de skal også drive in
ves te rin ger. Dag lig le der og sty
re le der er Arve Jansen. 

Hess Invest AS har etab lert 
seg ved Hønskollen 14 nær As ker 
sent rum. De skal drive med in
ves te rin ger i ak sjer og an de ler 
med en ak sje ka pi tal på 50 000 
kro ner. Sty rets le der er Sver re 
Nyquist. 

Yuna in vest AS er nok et in
ves te rings fir ma og de har ad res
se ved Vipe vei en 23B nær As ker 
sent rum. Ak sje ka pi ta len er på 
30 000 kro ner. 
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Vår visjon - Vi skal sette standarden for arbeidsinkludering  
gjennom tilpasset fagopplæring

Asker Produkt AS - Solbråveien 32A, 1383 Asker - Tlf. 66 76 14 80 - askerprodukt.no - post@askerprodukt.no

ENDELIG - ÅPEN DAG INVITASJON

Vi ønsker å vise frem våre nye lokaler og inviterer til:  

ÅPEN DAG
LØRDAG 22. OKTOBER 2022 Kl. 11.00-13.00

Adresse: Solbråveien 32A

   •  Vi viser dere produksjon  
på alle avdelinger i  
Solbråveien 32A

   •  Aktiviteter 

•  Det blir smaksprøver fra  
vårt kjøkken.

•  Mulighet for å kjøpe enkelte  
produkter (vi tar Vipps)

   Velkommen!
   Hilsen alle oss i Asker Produkt


