
Nyhetsbrev
Arbeid & Aktivitet

Kjære gode kolleger, samarbeidspartnere, pårørende og dere andre som 

følger oss i Arbeid og aktivitet i Bærum kommune.

Vi går inn i nok et nytt år med noe blandede følelser og forventninger. 

Fortsatt herjer pandemien og vi må holde fokus på smittevern og tilpasning 

av tjenesten. Hva dette året 2022 vil innebærer for våre tjenester og for den 

enkelte av oss er ikke lett å spå. Samtidig har vi lært mye nytt, fått mye 

erfaring og blitt gode på å endre oss for å fungere under en pandemi. I dette 

nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på og komme med en oppsummering 

av hva vi faktisk har gjennomført i 2021. Det er ganske imponerende. 

God lesning.

HELSE OG SOSIAL
ARBEID & AKTIVITET
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BJØRNEGÅRD AKTIVITETSHUS
Bjørnegård aktivitetshus som er et lavterskeltilbud i kommunen har vært åpen 
hele høsten selv om Covid - pandemien har stengt ned andre plasser.

Binna kafe som er en del av aktivitetshuset, har hatt åpen kafe i ukedagene og 
fortsetter med det. Binna kjøkken/ kafe har vært aktiv på mange områder i høst 
som fortløpende matkurs for ungdom/ voksne, bakedager og innhøsting av frukt 
fra hagen utenfor. Bålpanna har blitt mye brukt ute til å lage mat som pizza, 
gryter etc. sammen med brukere av huset. En del kaker og møtemat er laget til 
ulike anledninger. 

Binnna har arbeidspraksis i samarbeid med Lyset i hverdagen, samt norsk-
opplæring i aktiviteter i samarbeid med voksenopplæringen. Det er åpent 
for å leie lokaler av oss, hvor Binna kjøkken kan bistå med matservering.

I høst så mistet vi en god kollega da Lise Valstad sluttet i kokkestillingen på Binna. 
Det er nå med stor glede vi så kunne ønske vår nye kokk Fredy velkommen. Han 
har blant annet erfaring fra seniorsentrene i kommunen.

I høst startet turgruppen igjen i samarbeid med Bærum Rotary. Turgruppen 
har vært på både i Slottsparken, Huk, Semvannet, Sognsvann og Bogstadvannet.

Lyset i Hverdagen flyttet inn i Bjørnegård fra 1. juni.  begynnelsen av året startet 
Lyset i hverdagen, Personalkantinen og Bjørnegård opp et nytt samarbeid om 
produksjon og pynting av kaker som skulle deles ut til alle sykehjemmene i 
kommunen. I kantinen produserte arbeidstakerne kakebunner og brukere 
på Bjørnegård dekorerte til sammen 122 marsipankaker, 2430 kakestykker, 
40 kg marsipan, 250 marsipanroser og mengder med krem og syltetøy. 
Alt ble delt ut til beboerne på kommunale sykehjem rundt om i Sandvika og 
fikk stor oppmerksomhet både i Budstikka og i sosiale medier.

Mandag 11. Oktober var vi godt representert på Verdensdagen for psykisk helse. 
Bjørnegård og Bærum arbeidssenter hadde egne stand og Martin fra brukerrådet 
til arbeidssentrene holdt en flott appell. Fellesarrangementet var godt besøkt 
og var starten på noe positivt på tvers av alle lavterskel-arrangører i Bærum 
kommune. Vi gleder oss allerede til årets arrangement i høst - 10. oktober.

I høst ble det arrangert fagdag i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, 
for alle lavterskeltilbudene Bærum. Avdelingsleder Anne Kathrine Larsen har lagt 
ned mye arbeid og det ble et svært vellykket arrangement med blanding av friv-
illige, organisasjoner og kommunale tjenester. Resultatene og tiltakene som kom 
ut av gruppearbeidene vil bli presentert om kort tid.

BÆRUM ARBEIDSSENTER, RUD
I kortavdelingen så harde vært preget av noe sykdom og frafall på 
avdelingen. Tross dette har folk alle jobbet kjempebra og det har blitt levert jule-
kort og tovet julepingviner til marked, Unika og til Gråstua. Rammeavd. har jobbet 
hardt til siste uken med å få levert til sine kunder.
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Diglager, Digretur og Makulering har det siste halve året har sørget for at en rekke 
smittesporingslokaler, samt vaksinasjonslokaler har vært raskt i drift. Dette i tillegg 
til å fortsatt holde den digitale kommunen i gang! 

Pandemien har jo naturlig nok vært en utfordring, og beklageligvis ser det ut til 
at det kommer til å fortsette slik en stund til. Derfor leter vi kontinuerlig etter gode 
løsninger med blant annet kohorter ognøye smittevern for å kunne ha alle som 
ønsker det på jobb. 

Makuleringsbehovet er jo litt endret grunnet pandemien, men samtidig har det 
gitt noen muligheten til å rydde i sine arkiv! Dette har medført gode oppdrag for 
oss, og ikke minst en god og kjent arbeidsoppgave på roligere dager inne. Videre 
i 2022 skal vi starte med markedsføring av makuleringen, noe vi ser veldig frem til 
så det blir spennende å se hvor mange nye kunder vi får. 

Det siste halvåret har vi og vært så heldige å få med oss to nye kollegaer, Lasse 
og Salah, og en gammel kjenning har kommet tilbake, Ørjan. 
Velkommen alle sammen og vi er glad for å ha dere med på laget! 

BÆRUM ARBEIDSSENTER, PERSONALKANTINEN:
Det siste halve året har for mange av oss som for alle andre vært preget av 
pandemi. Det har ført til både et lite og til tider svært ustabilt kundegrunnlag 
i kantinen. Før jul ble det mange avbestillinger grunnet smitte situasjon, som 
igjen gjør det vanskelig å planlegge. 

Grunnet langtids sykemelding i vår lille gruppe av arbeidsledere, har vi også 
vært nødt til å si nei til bestillinger og andre forespørsler. Dette er ikke en ønsket 
situasjon, men en nødvendighet.

I det daglige så har fokuset vært på å jobbe med oppfølging av arbeidstakere 
ang. smitte, avstand, håndhygiene osv. Det har vært skremmende å oppleve at 
funksjonsnivået er noe svekket hos de fleste da det er så «mye nytt» og forholde 
seg til. Dette kommer i tillegg til det sosiale. Flere av arbeidstakerne formidler at 
de har vært mye overlatt til seg selv og mange har kjent på en ensomhet under 
pandemien.

BÆRUM ARBEIDSSENTER, EMMA
Høsten for utegruppa har bestått i å kjøre smittevern samt andre transport og 
avfallsoppdrag. Alle arbeidstakerne er tilbake i full sving, noe som har vært veldig 
positivt. Slutten på året var preget av en avslutning for smittevernkjøring samt 
planlegging og utkjøring av hurtigtester fra 1. desember. De siste ukene av året 
var det kun utkjøring av hurtigtester vi gjorde.

Vi i Grøntfag-gruppa på Emma har hatt en god høst/vinter så langt. Gruppen har 
blitt styrket med fire arbeidstakere og en arbeidsleder. Totalt er vi nå fem faste 
arbeidstakere og to arbeidsledere.
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I tillegg til de faste oppgavene på Emma Hjort har vi hatt 10 til 15 store og små 
oppdrag for Eiendom. Vi har blant annet fjernet løv, rydde vekk kratt, felt trær 
og beskåret hekker. En av årets artigste oppgaver var rehabilitering av en stor 
gjengrodd hage, etter at boligen var totalrenovert.

Det har blitt et mye tettere samarbeid med Utegruppa på Wøyen, hvor vi jobber 
sammen om grøntoppgaver, vedproduksjon og utkjøring av ved.

2021 var for snekkerverkstedet et år preget av covid med redusert arbeidstid 
for alle arbeidstakerne fram til sommerferien. Etter ferien var vi glad for å ha alle 
tilbake i full jobb. 
I første halvår hadde vi fokus på å følge opp avtalene til våre samarbeidspartnere. 
Vi produserte laftet byggesett, med oppbevaringskasser, etter bestilling 
fra Kanvas og kommunale barnehager. Vi har rehabilitert Trip-Trap stoler, 
produsert parkbenker og lekekasser til både Kanvas barnehagene og 
kommunale barnehager.

Til Sunnaas sykehus har vi levert byggesett med laftede fuglehus og krakker 
til bruk i rehabilitering ved Ergoterapiverkstedet. 
Til Politiet og pistolklubbene på Løvenskiold har vi produsert og levert 
skyterammer.
Til Veveriet på Folkemuseet har vi produsert vevfester og vevgrinder.

Vi har gjennom året også hatt mange ulike oppdrag/ bestillinger fra flere 
kommunale tjenestesteder.

I høst har vi tatt opp noe egenproduksjon av varer for salg i Gråstuabutikken. 
Vi fikk en stor bestilling på tapasbrett som ble gitt som firmagave til NAV ansatte. 
Vi har startet produksjon av fluktstoler til kommende sommer - 2022.

Vi håper at vi er trygge for sykdom nå som alle er fullvaksinert og ser fram til 
nye oppdrag og full trøkk på snekkerverkstedet.

I år har keramikkverkstedet laget mange nye produkter. Det nye til jul var 
lykter, som ble godt mottatt av kundene. Englene var også populære.
Vi har testet ut mange produkter, og har fått en oversikt gjennom salg over hva 
som går og hva vi skal satses på fremover.
 
De 2 markedene i EL 10 var etterlengtet. Da fikk vi presentert de nye produktene 
til publikum. Vi har også fått inn en del bestillinger og hatt rekordsalg i Gråstua 
i desember. Videre har vi fått opp en Instagram konto, som vi håper alle vil følge. 
Gå inn på Instagram og søk opp “emma_keramikk”. 

Høstens begivenhet var at vi laget film fra 
verkstedet til presentasjon og reklame på 
nettsiden etc. 
Filmen kan sees ved å klikk på / kopiere 
lenken her til nettleser:  
https://youtu.be/i0mEw6Z1gVg

Nyhetsbrev Arbeid & Aktivitet    6



Vi har også laget serienavn til produktene, tekst og informasjon til hvert enkelt 
produkt som vi skal bruke på den nye nettbutikken.

Vi har tatt mange bilder av produktene våre i det nye fotostudioet på Rud. Disse 
skal brukes til nettbutikk og Instagram. Arbeidet med nettbutikk og nettside vil 
fortsette inn i 2022, og vi håper på at den blir inspirerende og fremme salg hos 
de nye kundegruppene.

I høst hadde vi endelig, etter halvannet års forsinkelse, offisiell åpning av Emma. 
Det ble en flott gjennomføring og presentasjon av verkstedene, gode taler av 
Martin S. E. og Lene.  Arbeidstakerne var i sentrum. Ordfører Lisbeth Hammer 
Krog og de andre gjestene ble tydelig imponert over hvor mye flott og godt arbeid 
som gjøres i Bærum Arbeidssenter; denne gang presentert ved Emma. Det ble 
også en premierevisning av den nye filmen som er laget på keramikkverkstedet.

BÆRUM ARBEIDSSENTER, WØYEN
For tekstilversktedet har det vært et spennende år med produksjon av fikleputer 
for demenslandsbyen og produksjon av tovede sitteputer. For Folkehelsekontoret 
så har det blitt vasket refleksvester til alle som jobbet med smittetesting og 
vaksinering. Det har blitt produsert ca 280 gardiner til Stabekk sykehjem ca 280 
som tekstilen har sydd og hengt opp. De nye pannebånd har solgt svært godt og 
det jobbes stadig med utvikling av nye strikkeprodukter. 

Transport og servicegruppen på Wøyen har hatt stor vedproduksjon på sletta 
med god hjelp av grøntfag-gruppa på Emma. Store mengder ved har blitt kjørt ut 
til private og kommunale kunder. Til vår største kunde Natur/idrett har vi kjørt ut 
380 stk. 40 liters sekker + 6 storsekker 1000 litere for bruk på området Nedre Gupu.  
Andre store kunder er Asker/ Bærums speiderne og Samson bakeri på Bekkestua 
hvor ved leveres fast hver fredag. 
Gressklipping har vi fast avtale med kommunen på Wøyen gård og områdene 
rundt Nadderudhallen. Noen ekstraoppgaver med fjerning av vegetasjon. I tillegg 
utføres det noen faste grønt-oppdrag for privatkunder.  Vi har mange oppdrag for 
barnehager/boliger med bortkjøring av hageavfall + ting til kast og gjenbruk.   
 
Vi kjører fast for Bekkestua bibliotek som kaster utdaterte bøker mm. på Isi avfall. 
Enkle transportoppdrag med for eksempel kjøring av møbler og diverse fra A til B 
er det også blitt. 

 
FELLES ARBEID OG AKTIVITET
Vi vil ønske velkommen til vår nye faglige rådgiver Amy Christina Baumann
som startet i stillingen i september 2021. Amy har blant annet lang fartstid 
fra NAV Bærum. Kim Roger Næss begynte ny jobbb i Drammen kommune.

Faglig rådgiver har brukt en del av høsten til å hospitere rundt på de 
ulike arbeidsstasjonen. I tillegg har det vært viktig å få i gang arbeidet med 
medarbeidersamtalene, og bistå i saker rundt tilrettelegging for arbeidstakere 
ute på arbeidsplassene. 
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Mye tid har også vært brukt på å informere videregående skoler, lærere og 
foresatte om våre muligheter for nye elever til høsten. Vi holdt et informasjons-
møte før jul med over 30 foresatte og lærere. Helt nytt i år blir at vi kan ta imot 
lærekandidater fra tilrettelagt opplæring. Et lærekandidatløp er et forenklet 
lærlingeløp hvor man får kompetansebevis istedenfor fagbrev. BA-rådet er også i 
gang igjen med jevnlige møter og de var med på et digitalt seminar om utvikling-
shemmede og forskning på arbeid som var spennende. Da fikk de treffe flere fra 
andre steder i landet over «nettet» og samarbeide i grupper. BA-rådet har også 
vært på besøk på Emma Med Liv – visningsleilighet med hjelpemidler og hadde 
sitt siste møte før jul på Teams. Så korona har gjort oss digitale.

I prosjektet Felles inntaksplattform så har målsetningen vært å forbedre 
søkeprosessen til tilrettelagt arbeid for bosatte i kommuen. I prosjektgruppen 
har Bærum kommunale dagtilbud, Bærum Arbeidssenter, Arba, NAV og 
Tildelingskontoret jobbet aktivt sammen.  Tina Moer tok over som prosjektleder 
fra august og dette satt fart på aktiviteten. Prosjektgruppen har besøkt skoler, 
intervjuet pårørende og foretatt brukerreiser blant mye annet. Nye nettsider med 
informasjon til søkere til tilrettelagt aktivitet og arbeid skal om kort tid lanseres 
som en del av kommunens nettsider. 
 
Det er utarbeidet en Sluttrapport som oppsummerer arbeidet og funn underveis 
i prosjektperioden. Sluttrapporten tar for seg mange klare anbefalinger for veien 
videre for arbeidstakerne i Bærum kommune.

I Arbeid og Aktivitet skal det anskaffes et nytt fagsystem for å sikre en god 
oppfølging av arbeidstakerene og de pårørende.
Etter flere avklaringer, med forhåpninger om intern bistand fra Digit om utvikling 
av et fagsysytem i microsoft-plattformen, ble det i desember besluttet at Arbeid 
og Aktivitet antagelig skal gå til offentlig anskaffelse av fagsystemet. Dette 
arbeidet starter nå opp i januar. Målsetningen er å ha implementert og tatt 
i bruk et nytt fagsystem innen årets slutt.
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I høst planlegges det  for flytting av både personalkantinen, kaffebaren og Gråstua 
over i den nye kommunegård. Dette vil bli et krevende, men svært spennende 
arbeid som starter opp etter sommerferien. Vi gleder oss stort til å kunne åpne 
dørene i nye kommunegården.

Også i år hadde vi et svært spennende samarbeide med studenter i bachelor-  
programmet innen Produktdesign, Oslo Met.  11 studenter fra første, andre og 
tredje året fikk omvisning på produksjonsverkstedene og jobbet i oktober og 
november med markedsundersøkelser, forslag til produktutvikling og design-
utvikling for verkstedene. 
Det er mye spennende arbeid som vi nå skal forvalte videre av produksjons-
verkstedene. 

Med varme hilsner fra,

Lene Valaker, Tina Moer, Anne Kathrine Larsen, Amy Christina Baumann og 
Henning Breisand Krogsrud
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