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Hva er HELT MED?
HELT MED er et prosjekt som tar sikte på å få mennesker
med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidsliv.
Prosjektet er avklart med LO og flere fagforeninger,
og ansettelse skjer på ordinære vilkår. Det eneste som
skiller disse arbeidsavtalene fra ordinære avtaler er fastsettelse av lønn.

Din arbeidsplass
Din arbeidsplass ansetter personer gjennom HELT
MED-ordningen. Et møte med en kollega med utviklings
hemming trenger ikke være annerledes enn et møte med
andre nytilsatte.
Hva tenker du på når vi sier «mennesker med
utviklingshemming»?

Vi har alle et bilde av personer
med utviklingshemming, kanskje
ser vi for oss en person med Down
syndrom, kanskje ser vi for oss en
person vi husker fra oppveksten,
fra nabolaget eller fra media.
Noe av det som er spesielt med å være utviklingshemmet er:
• at man ikke lærer like lett og like fort som andre
• at man ofte trenger flere repetisjoner for å lære seg
ferdigheter
• at en del ting rett og slett kan være for vanskelig
• at man kan mangle erfaring fra arbeidslivet
• at man kan ha liten sosial erfaring
• at man kan ha få erfaringer med å takle sosiale
situasjoner
Men – du vil oppleve en kollega som
• er glad for å kunne jobbe
• vil være stolt av jobben sin
• vil være pliktoppfyllende og lojal mot arbeidsplassen
• vil gjøre sitt ytterste for å gjøre ting på riktig måte
Han/hun kan
• reise fram og tilbake til jobb på egen hånd
• i stor grad stelle sin egen husholdning
• bo i vanlig bolig eller i bofellesskap med andre
Du vil oppleve en berikelse av arbeidsmiljøet og glede
over å være på en arbeidsplass som har rom for mang
fold og ulikheter.

Fadderordning og oppfølging
Den nytilsatte får opplæring i arbeidsoppgavene av en
person på arbeidsplassen som arbeidsgiver peker ut.
Samme person, eller en annen ansatt, skal være fadder
for den nytilsatte.
Fadderen skal være arbeidsgivers kontaktperson som
den ansatte kan henvende seg til og vil også være HELT
MEDs kontaktperson i bedriften.
HELT MED har egne jobbspesialister, som bedriften/
fadder eller den ansatte kan kontakte etter behov.
Jobbspesialisten vil også på eget initiativ ta kontakt
for å følge opp hvordan det går.
HELT MEDs jobbspesialist tar sikte på å gi oppfølging
innen 24 timer etter en henvendelse.

Kan du hjelpe til?
Først av alt: det er helt naturlig å være i tvil, og å være
usikker på hvordan man skal gå fram. Samtidig er det slik
at det meste løses ved at du er akkurat slik du ellers er.
Husk at også personer med utviklingshemming kan være
usikre, føle seg litt fortapt på en ny arbeidsplass og kan
vegre seg for å ville vise at de ikke får til en oppgave.
Da er det godt at noen hjelper til.

Det er fint om noen spør «Vil du at jeg skal hjelpe deg
litt med ….?», «Du må bare si ifra hvis du ikke har gjort
dette før ….» – eller noe lignende.
Mennesker med utviklingshemming trenger ofte
• flere gjentakelser
• lenger tid
• langsommere forklaringer
• helt konkrete arbeidsbeskrivelser
Men får de det, vil det innlærte ofte sitte godt.

Hva med lunsjpauser, personal
samlinger, sosiale sammenhenger?
Vi ønsker inkludering og mest mulig deltakelse for dine
fremtidige kollegaer. Derfor håper vi at du har plass til
dem også i pauser og annet fellesskap.
Er du i tvil om det passer, så spør vedkommende direkte.
Prøv å være så tydelig som mulig på hva som skal foregå,
spør om han/hun har vært med på for eksempel julebord
tidligere, spør om hvordan det var, for å bli kjent med
hvordan kollegaen kan ha gjort dette i andre sammenhenger. Spør gjerne om kollegaen kan finne fram selv,
komme seg hjem på egen hånd, om noen der han/hun
bor skal ha noen beskjed.

Om å bli sett og hørt
Vi har alle behov for bekreftelse på det vi gjør, på det vi
presterer. Ros og annerkjennelse er noe som etterlyses på
mange arbeidsplasser. Om man ikke blir sett og hørt på
arbeidsplassen kan man lettere føle seg ensom og utenfor. For personer med utviklingshemming kan dette være
ekstra viktig. Derfor er det fint om du gir anerkjennelse
og ros så ofte du har anledning til det. Det kan være lurt å
være mest mulig konkret med tilbakemeldingene.

Vi håper denne presentasjonen kan være avklarende og
til hjelp for dere, og vi vil svært gjerne bli kontaktet dersom det oppstår situasjoner som dere lurer på og som
dere vil drøfte videre.
Dere kan snakke med den på arbeidsplassen som er
fadder for den ansatte, eller dere kan ta kontakt med
HELT MED sin jobbspesialist.

HELT MED ønsker at personer med utviklingshemming
skal være deltakende og synlige i samfunnet. Deltakelse i
arbeidslivet er en helt sentral arena for å få dette til.
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