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«Arbeid gir identitet og tilhørighet. Dette gjør våre 
arbeidstakere til fullverdige samfunnsmedlemmer» 

Stavanger 20. mars 2018 
Ståle Johan Knutsen 
Adm. direktør

Ordene er ikke mine men er hentet fra vår avdeling for varig tilrettelagt arbeid, Kvaleberg, 
sin årsrapport som står lenger bak i denne trykksaken. Selv om disse ordene er rettet mot en 
spesiell gruppe hos oss, så er de allikevel dekkende for absolutt alt vi i Allservice foretar oss. 

Gjennom vårt arbeid får vi mennesker ut av passivitet og lediggang og over i arbeid og 
utdannelse. Det er dette som er vårt samfunnsoppdrag. Her kan jeg nevne tiltakene 
Arbeidsforberedende Trening (AFT), et stort antall kurs og selvfølgelig Varig Tilrettelagt 
Arbeid (VTA). 

Samfunnsoppdraget vårt har i mer en førti år vært å få mennesker tilbake i arbeid og 
utdannelse. Vi har aldri vært til for å dele ut utbytte til våre eiere, men hele tiden fokusert 
på å få mennesker tilbake til en fornuftig hverdag med et klart skille mellom jobb og 
fritid. I denne konteksten er det klart at vi har vært nødt til å endre oss, og min påstand 
vil være at Allservice er en endringsdyktig organisasjon som tilpasser seg samfunnets 
rammebetingelser. Det har vi bevist ved at vi har vært endringsdyktige i skiftende 
konjunkturer og arbeidsmarkedstrender. Kombinasjonen av arbeidstreningsarenaer i intern og 
eksterne bedrifter gjør oss helt unike. 

Bransjen vår har vært i endring i de siste fem årene med økt fokus på anbud og konkurranse. 
Da er vi igjen nødt til å endre vår måte å levere våre tjenester på. Med dette bakteppet var 
2017 et omstillingsår hvor mye var ukjent når vi gikk inn i året, og hvor vi måtte starte flere nye 
leveranser som krevde ekstra personell og økt kapasitet på lokaler. Det ble raskt klart at de 
omstillingene vi gjorde måtte tilpasses nye økonomisk forutsetning, og vi måtte sette inn tiltak 
som gjorde at bedriften hadde en trygg økonomisk utvikling. Dette fikk vi til og retningen var 
snudd da vi kom til tredje kvartal. 

Vi må erkjenne at skiftende tider setter krav til oss som bedrift og at vi fremover må snu 
driften mye mer etter marked og forhold vi ikke har kontroll over. Bedrifter vi samarbeider 
med i- og utenfor Rogaland står i samme situasjon som oss og har i mer eller mindre grad 
klart å snu sin drift til positive resultater. Dette gir håp for tiden fremover. 

Jeg vil berømme de ansatte som gjennom flere år har følt omstillingen på kroppen. Det er 
disse som med sitt pågangsmot og stå-på-vilje gjør oss unike, som gjør at vi lykkes med våre 
oppdrag.

Vi operer ikke med champagne og roser til de vi formidler, vi betaler ikke ut store utbytter til 
våre eiere. Vi gjør bare det vi har holdt på med i over førti år og som vi er gode på; å få folk 
til jobben. Hver gang vi lykkes gleder vi oss sammen med den deltakeren vi formidler og går 
ufortrødent i gang med neste.



forstå

forsterke

forene

forstå

forsterke

forene

Vi kartlegger den enkeltes ressurser og ferdigheter for å forstå muligheter og potensiale 
som ligger i hvert individ. Vi arbeider kontinuerlig med å være orientert og forstå 
utviklingsmulighetene/utfordringene våre driftsenheter har i det kommersielle markedet.

Vi forsterker den enkelte arbeidstaker med veiledning og kompetansetilførsel slik at 
det åpner seg muligheter i stillingsmarkedet. I våre driftsavdelinger må vi hele tiden 
heve kompetansen og gjøre grep som øker vår leveringsevne. Kontinuerlig forbedring 
ligger som en grunnholdning i Allservice.

Vi skal forene våre jobbsøkere mot arbeidsliv, utdanning eller andre aktive tiltak. 
Vi skal forene våre driftsenheter mot de krav og forventninger våre kunder, 
leverandører og oppdragsgivere stiller.
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STYRET OG LEDELSEN            
Adm. direktør Ståle Johan Knutsen  
Styrets leder  Per-Endre Bjørnevik   Stavanger kommune
Styrets nestleder Dag G. Kjosavik     Sandnes kommune
Styremedlem  Tanja Nygård    Ansattes representant
Styremedlem  Karsten Øvrebø    Ansattes representant
Styremedlem  Gunn-Marit Lygre   Rogaland fylkeskommune
Styremedlem  Siv-Len Strandskog   Sola Kommune
Styremedlem  Heidi H. Leite   Stavanger kommune
Revisor  Deloitte AS

AKSJONÆRER

Stavanger Kommune  14900  50.38 
Rogaland Fylkeskommune  8750  29.58 
Sandnes Kommune   2950  9.97 
Sola Kommune   1700  5.75 
Randaberg Kommune  400  1.35 
Time Kommune   300  1.01 
Gjesdal Kommune   250  0.85 
Klepp Kommune   110  0.37 
Strand Kommune   100  0.34 
Hjelmeland Kommune  50  0.17 
Andre     66  0.22 

     Ant. aksjer Andel i %
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Året 2017 har vært preget av utvikling, endring og forståelse for 
nødvendig tilpasning til endrede rammevilkår for tiltaksbransjen.  
Det har gått mye ressurser til oppstart av nye kursleveranser.  
Parallelt med denne aktiviteten har det vært viktig å påse at kvaliteten 
på det tiltaksfaglige arbeidet holder høy kvalitet og er i kontinuerlig 
forbedring, at NAV sine målkrav oppfylles og at våre tiltaksdeltakere 
oppnår sin målsetning om å komme i arbeid.

150 personer har blitt avsluttet til 
jobb, utdanning eller andre positive 
løsninger i 2017.

Tiltaksarbeidet 
2017
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Karrieresenteret og Læringsnettverket ble 1.januar 
2017 slått sammen til en avdeling; Tiltaksavdelingen. 
Avdelingen består i dag av 20 Veilederstillinger, 2 
fagledere og 1 leder for avdelingen. Tiltakene som 
leveres via avdelingen er Arbeidsforberedelde trening  
(AFT), Kvalifisering (KIA), individuelle AMO plasser, 
Yrkesrettet norskopplæring, Datakurs, Jobbklubb og 
Salg og Service.

Avdelingen har totalt 74 plasser fordelt i tiltakene 
Arbeidsforberedende trening (AFT) og Kvalifisering 
(KIA). Fra 1.oktober 2017 endret NAV tiltaksstrukturen, 
hvor Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og 
Kvalifisering (KIA) ble konvertert til Arbeidsforberedende 
trening. I løpet av våren 2018 er målet at bedriften skal 
ha 74 aktive plasser i AFT. 

Kursleveranser til NAV
Avdelingen startet året 2017 med ny kursleveranse i 
Yrkesrettet norsk som ble startet opp i November 2016, 
etterfulgt av ny kursleveranse i Salg og Service januar, 
og ny leveranse i Datakurs i februar. I 2017 har vi hatt 
vi avviklet 69 kurs i Jobbklubb,10 kurs i Yrkesrettet 

norskopplæring, 5 kurs i Salg og Service, 6 Datakurs for 
nybegynnere og 2 Datakurs for videregående.

Total gjennomstrømming av kursdeltakere har vært ca 
1390 personer i 2017.

Innføring veilederfunksjon
Våren 2017 flyttet alle veiledere med oppfølging av 
AFT til Åsen hvor våre driftavdelinger Parkpatruljen 
og Packpartner er lokalisert. Samtidig ble det gjort en 
sammenslåing av stillingene som Jobbkonsulent og 
Arbeidsleder. Fra Mai 2017 fikk ansatte som jobber med 
AFT ny stillingstittel som Veiledere. De jobber nå både i 
produksjonen sammen med deltakere og gjennomfører 
oppfølging med den enkelte. 

BKA – Basiskompetanse i Arbeidslivet
BKA er en tilskuddsordning som finansierer opplæring 
for ansatte med kort formell utdanning. Vi har 
gjennomført et samarbeidsprosjekt med Norgesbuss 
i 2017. Prosjektet er kjørt med midler fra BKA 
(Basiskompetanse i arbeidslivet. Kompetanse Norge 
bevilger hvert år store summer til kurs i lesing, skriving, 
regning samt muntlige og digitale ferdigheter.

Kompetanseutvikling
Det er et kontinuerlig fokus på å styrke kompetansen 
i bedriften. Dette sikres gjennom deltakelse i eksterne 
kurs, intern veiledning, internkurs, deltakelse i 
fagkonferanser og ved at Tiltaksavdelingen inviterer inn 
aktuelle fagpersoner. 

I løpet av 2017 har vi kurset alle Veiledere i WIE (Work 
Interest Explorer), kartleggingsverktøyene for språk, 
lesing, skriving, samfunn og matematikk; Rådgiveren 
og Veilederen Basis. I tillegg har vi hatt besøk av Leif 
Holand v/NHO Ringer i Vannet prosjektet og Fagsjef 
for AFT i bransjeforeningen Arbeid og Inkludering 
Paal Haaversen. Alle veiledere som jobber med 
kursvirksomhet har blitt kurset innen voksenpedagogikk.

Målgruppen for Allservice i alle 

tiltaksleveranser er personer som 

har behov for arbeidstrening, 

arbeidsevneavklaring og kvalifisering 

med sikte på formidling til 

utdanning eller ordinært arbeidsliv. 

Hovedproblemstillingene for søkere 

til de ulike tiltakene er helsemessige 

utfordringer og manglende 

arbeidserfaring og utdanning.
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Samlet har 150 personer blitt avsluttet i bedriften i 2017 til jobb, utdanning eller andre positive løsninger

Samlet resultat for tiltaksavdelingen i 2017

Utskrevet til: Gjennomstrømming

Arbeid Skole Annet 
Tiltak

Annet Tilbakeføring Sum Antall plasser Oppholdstid Inn/ut

APS (20 %) 2 1 9 10 50 72 45 6,40 mnd 41/72

KIA (65 %) 3 1 3 1 2 10 17 29,86 mnd 5/8

Individuell 
AMO 

0 0 6 33  18 57 - - -

Total 5 2 18 44 78 139

Utskrevet til:

Antall 
kurs

Antall deltakere 
per kurs

Arbeid Skole Forlengelse 
praksis

Andre tiltak Sluttet

Jobbklubb 69 15 - - - - -

Datakurs  
nybegynner

6 10 - - - - - 

Datakurs  
videregående

2 10 - -  - - - 

YNO (60%) 10 20 34 10 49 9 51 

S&S (65%) 5 15 9 1 13 0 15 

Total 92 70 43 11 62 9 66
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Rådgivende utvalg
Kvaleberg

Rådgivende utvalgs sammensetning i 2017:
 

Konsulent NAV arbeid Hillevåg og Hinna
Fagansvarlig Hillevåg og Hinna sosialdistrikt
Avdelingssjef - Kvaleberg
Personalleder - Kvaleberg

Henning Strømø        
Inger Helene Skeie
Jan Økland                     
Randi Sirevåg

Arbeid gir identitet og gjør våre 
arbeidstakere til fullverdige 
samfunnsmedlemmer.

Arbeid er symbol på uavhengighet og voksenliv og for Kvaleberg er 
en av hovedmålsettingene at vi skal være med å øke arbeidstakernes 
funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.  
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Møter
Rådgivende utvalg skal gi råd om innholdet i virksomheten, gjøre vedtak om inntak, 
avslutning og oppfølging av den enkelte deltaker. Vi setter pris på og ser viktigheten av dette 
samarbeidet med NAV. Dessuten skal utvalget være med på årlig evaluering av helheten, 
måloppnåelsen og sammenhengen av nøkkelprosessene i vårt tjenestetilbud.

Det attføringsfaglige arbeidet på Kvaleberg skal følge gjeldene regler, forskrifter, 
kravspesifikasjon fra NAV og Equass kvalitetssikringsprogram.

 

Rådgivende utvalg har hatt 4 møter i 2017:
• Behandlet 75 saker  
(de fleste er en gjennomgang av individuelle  
handlingsplaner/evalueringer og orienteringssaker)
• 4 saker handlet om søknad om arbeid  
(Vi har til sammen mottatt 10 søknader om arbeid i 2017.)
• 2 saker handlet om avslutning
• 11 saker handlet om hospiteringer i intern og ekstern praksis
• Pr. 31.12.17 hadde vi 15 søkere på venteliste
 

Kvaleberg kan tilby for den enkelte deltaker
• Kartlegging av ressurser og bistandsbehov
• Koordinering av tjenester
• Utvikle ressurser gjennom tilrettelegging og kvalifisering
• Overføre til andre tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Intern og ekstern        
 hospitering – jobbe med integrering
• Motivering og trening av sosiale ferdigheter
• Fysisk tilrettelagte arbeidsplasser og et arbeidsmiljø som anerkjenner og tar hensyn til  
 individuelle behov
• Ivaretar behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring

 
Resultat av formidlings – og tiltak/rehabiliteringsarbeidet
Vår hovedmålsetting er å skape gode arbeidsplasser tilpasset den enkeltes behov, 
kartlegging av ressurser, tett oppfølging og sosial støtte, kvalifisering og motivering for å 
nå nye mål. Det arbeides systematisk med individuelle handlingsplaner med hovedmål 
og delmål for å utvikle våre arbeidstakere og finne muligheter og løsninger. Den enkelte 
vurderes jevnlig opp mot andre tiltakstiltak, utdanning og hospitering/ansettelse i det 
ordinære arbeidsliv. Flere får muligheten til å prøve seg ute i ordinært arbeid et med 
oppfølging fra Kvaleberg.    

VTA-tiltaket
11 arbeidstakere har hatt avtaler om intern og ekstern praksisplass,
1 arbeidstaker fikk fast arbeid i ordinært.

• 2 deltakere er i REMA 1000 butikk 
• 1 deltaker på Rosenli sykehjem
• 1 deltaker er på Helgø Meny butikk
• 1 deltaker er på Jåtten skole
• 1 deltaker på Unibil
• 1 deltaker på Kampen skole
• 3 deltakere er på Allservice, avdeling PackPartner
• 1 deltakere er på Allservice, avdeling ParkPatruljen 

Flere av arbeidstakerne fikk i tillegg jobbe på Økologisk gård med pakking av eplesaft     og 
delta på innhøsting av epler i samarbeid med prosjektet «Eplefryd»
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Inntak/avslutninger
• 2 arbeidstakere ble avsluttet  

 – En fikk fast arbeid på Helgø Meny

 – En ønsket å gå videre på skole

• 2 søkere ble tilbudt arbeid i Kvaleberg.

• 3 elver fra videregående skole fikk tilbud om  
 opplæringskontrakt/arbeidspraksis 1-2 dager i uken.

• 4 elever/søkere fikk tilbud om 1 uke hospitering for å prøve seg  
 ut og bli kjent med Kvaleberg. 

Arbeidstakere:
Kommunal fordeling pr. 31.12.17 av 44 VTA plasser

Stavanger kommune 39 Kvinner 16 Menn 23

Hå kommune 1 Kvinner 0 Menn 1

Sola kommune 3 Kvinner 0 Menn 3

Randaberg kommune 1 Kvinner 1 Menn 0
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Arbeidsoppgaver og kvalifisering VTA
Kvaleberg er en bedrift for de som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass for kortere eller 
lengre tid. Vi arbeider ut fra en helhetlig tilnærming med individuelle handlingsplaner med 
hovedmål og delmål som skal være med å utvikle våre arbeidstakere og finne muligheter for 
å bedre deres livskvalitet. 

Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes yteevne, og bidra til vedlikehold og 
utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelegging. 
Den sosiale kompetansen er grunnsteinen i all utvikling og sosialisering slik at Kvaleberg 
gir tilbud om dette gjennom sosiale og fysiske aktiviteter. På denne måten får våre 
arbeidstakere større muligheter til å svare på de krav omgivelsene stiller og muligheter for å 
bygge gode relasjoner. 

Ved Kvaleberg er arbeidstakerne inndelt i 3 produksjonshaller i tillegg til en rubb hall med 
utegruppe. Vi la ned vår parkpatrulje med plenklipping og utvidet arbeidet med montering 
av møbler i flyktningeleiligheter   Dessuten har vi resepsjonsarbeid, kjøkkentjeneste og 
sjåførarbeid.

Produksjonshall 1
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Maljing, niting
Knytting av strikk
Pakking og montering
Bretting av papp og liming
Telling og stropping
Montering av dataskap
Produksjon av elektronikkdeler til  
dataskapene
Installering av programvare på PC
Kildesortering av avfall
Retur av barnebøker                                                                
 

Produksjonshall 2
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Plastpakking – maskinelt og manuelt 
Postsortering                          
Lettere pakke- og monteringsoppgaver 
 

Produksjonshall 3
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Plastpakking – maskinelt og manuelt
Postsortering
Stropping                                                                             
Pakke – og monteringsoppgaver
Hjørnekutting
Konvoluttering
Kabling

Rubb hall/utegruppe
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Kapping/saging
Produksjon av trekasser
Produksjon av paller og pallelokk
Montering av møbler

Resepsjon
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Ta telefonen, sette over og ta imot beskjeder
Ta imot kunder og besøkende
Frankering og kopiering
 

Kjøkkentjenester
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Lage kaffe og te
Dekke bord
Vaske opp
Rydde og kaste søppel
Betjene de forskjellige kjøkkenmaskinene
Skrive handleliste for varer og utstyr
Renhold

Sjåfør
Arbeidsoppgaver/opplæringsmuligheter

Ordreutførelse
Lasting og lossing
Kundebehandling
Truck og ledestabler
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De fleste av våre arbeidstakere trives med å ha en arbeidsdag preget av forutsigbarhet 
og trygghet. Nye utfordringer krever ofte spesiell tilrettelegging og systematisk motivering. 
Mange trenger mer enn ren arbeidstrening og sliter med liten erfaring og manglende 
ferdigheter. Det er stor spredning i funksjonsnivå og noen trenger nesten en til en og 
andre jobber selvstendig. Men det er viktig for oss å signalisere at alle er like verdifulle for 
resultatet til bedriften, og alle lønnes dermed likt. I dag er bonuslønnen 32,40 pr. time.
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Organisering, gjennomføring og brukermedvirkning
Kvaleberg har egen verdihåndbok hvor vi vektlegger et arbeidsmiljø preget av respekt, 
anerkjennelse og likeverd, men har arbeidet med å innarbeide felles verdier til hele 
bedriften, Allservice som er forstå, forsterke og forene.  Som bedrift er vi opptatt av å 
tydeliggjøre verdiene slik at de kan være en styrke og inspirasjon for våre ansatte også 
i måten vi utøver våre tjenester på. Arbeidsmiljøet skal vise anerkjennelse og forståelse 
ved å tillate hver enkelt ansatt å ha spesielle behov. Det arbeides etter pedagogiske/
sosiale metoder i gjennomføringen av tiltaket, med tett tverrfaglig samarbeid med NAV, 
hjemmebaserte tjenester, medisinske og pedagogiske institusjoner. Det er viktig å se et liv 
som en helhet og ikke som oppdelte seksjoner.

Frihet virkeliggjøres først ved at den tas i bruk, og vi prøver å tilstrebe at den enkelte får 
kompetanse og støtte til å styre eget liv. Ethvert menneske må få mulighet til å bli sett 
og anerkjent for sin individuelle personlighet. Vi prøver å øke erfaringsgrunnlaget og 
referanserammen slik at de har mulighet til å på virke sine egne omgivelser.

Individuelle evaluerings/handlingsplaner mål og evaluering av resultater
Det blir skrevet handlings/evalueringsplaner og lagt fram resultat av måloppnåelse for 
hver arbeidstaker i rådgivende utvalg, og vi deltar i ansvarsgruppemøter der hvor det er 
hensiktsmessig. I fjor ble det laget nye skjema for egen plan hvor livskvalitetsmål også ble 
satt opp utenom kvalifiseringsmål.

Arbeidstakerne gjøres medansvarlige for egen arbeidsplass gjennom tillitsmannsordning 
med faste møter og allmøter og referater som blir hengt opp på oppslagstavlene i hver 
produksjonshall. Alle arbeidstakerne gjennomfører medarbeidersamtaler med arbeidsleder 
og personalleder 1-2 ganger i året hvor den enkelte kan komme med tilbakemeldinger 
og ønsker som vi prøver å etterkomme. Andre metoder for brukermedvirkning er 
brukerundersøkelse og forslagskasse/klagekasse.

Anerkjennelse
Anerkjennelse er viktig for at den enkelte arbeidstaker skal føle seg sett og verdsatt på 
arbeid. Vi har innført å dele ut Norges Vels fortjenestemedalje for 30 års ansettelse og 
gullklokke etter 25 år i bedriften.

1 av våre arbeidstakere i Kvaleberg fikk i fjor gullklokke for 25 år. Denne ble utdelt av 
direktøren i Allservice under julebordet Det blir alltid satt opp flagg og plakat når noen har 
fødselsdag og ved 50 - og 60 år blir det også gave fra bedriften. Fortjener noen ekstra 
oppmerksomhet eller har oppnådd noe spesielt er vi raske til å markere og feire.
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Sosial kapital
Det viser seg at sosial deltakelse er lavere hos våre 
arbeidstakere enn hos befolkningen for øvrig også 
i forhold til å være fysisk aktive. Primært begrenses 
dette av sosiale barrierer i form av undervurdering 
av kompetanse og mestring eller fordommer i 
omgivelsene.  

Sosial kapital er en avgjørende nøkkel til integrasjon 
og til sentrale funksjoner, prosesser og relasjoner 
i samfunnet. Slik kompetanse vurderes derfor som 
avgjørende for personlig og sosial utvikling og for 
helse, livskvalitet, lovlydighet og karriere.

Sosiale relasjoner er grunnsteinene i det sosiale 
liv, og kvaliteten på vårt sosiale nettverk har stor 
betydning for vår psykiske helse. Sårbare grupper 
er ofte selvbeskyttende og dermed passive og 
lite involvert i egen utvikling på sosial mestring. Vi 
oppfordrer og utfordrer arbeidstakerne til sosial 
samhandling som igjen innebærer å utvikle empati 
og evne til omsorg.

Sosiale aktiviteter tillegger ny kompetanse og 
styrker samholdet i bedriften. Trening på sosiale 
ferdigheter kan gjøres på mange måter, både 
gjennom arbeidsdagens oppgaver og rutiner, og 
gjennom miljøskapende velferdstiltak.
De fleste som har deltatt på aktiviteter, har erfart å 
oppleve ”noe mer” enn selve aktiviteten.
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I 2017 har vi gjennomført
• Studietur til Berlin med bedriftsbesøk til Mosaik 
• 2 miljøettermiddag på bedriften 
• Turgruppe hver 3 uke -  vår og høst 
• Sommeravslutning med grillfest 
• Julebakst/juledekorasjoner – tur til julebyen Egersund
• Julebord på Scandic hotell

 
Ernæring, kosthold og fysisk aktivitet
Vi prøver å etterleve at vi er en «sunn» bedrift” med fokus på helsefremmende informasjon, kurs 
og aktiviteter. Det er mulighet for å kjøpe Tine-varer, og det serveres grønnsaker i kantinen en 
dag i uken. Bevegelse er viktig, og vi har nå en godt etablert turgruppe i bedriften.  
Her oppleves godt helsefremmende fellesskap uten krav, stress eller mas.  
Hver dag er det trim med bøy og tøy i en av pausene.

Markedsføring/omdømmebygging
• Gjennomføring av pårørendekveld med informasjon og omvisning på bedriften
• Kundetreff med sosialt innhold, orientering om status og fremtidig satsing samt omvisning
• Laget en reklamefilm om Kvaleberg som vi også har lagt ut på vår Facebookside 

og vi har også opprettet en instagramkonto.
• Vi har i perioden hatt besøk av flere politikere i forbindelse med stortingsvalget
• Vi har holdt foredrag for lærere og pårørende
• Vi har hatt besøk av flere Lionsklubber som har fått informasjon og omvisning

Kurs/kompetanseheving 2017
• 1 leder deltok på Basiskurs-grunnleggende ferdigheter i VTA – til sammen 6 dager
• 2 ledere deltok på ASVL og Arbeid og inkludering sine fagseminar vår og høst.
• 1 leder tok på HMS-kurs
• 1 leder deltok på kurs i PAT-personalprogram
• Alle ledere fikk internkurs i autisme og i førstehjelp

Kvaleberg Allservice ønsker å tilføre våre arbeidstakere kompetanse gjennom veiledning, 
opplæring og tilrettelegging, men også gjennom kurs og sertifisering på forskjellige maskiner. 
Alle arbeidstakerne deltok på internkurs i sunt kosthold og i førstehjelp. 
Det er viktig å lære om demokratiske rettigheter som motsats til utstøting og mer likeverdighet. 
5 arbeidstakere deltok på Fellesforbundet sitt 2 dagers seminar for «Medlemmer og tillitsvalgte 
i VTA-bedrifter».

Stavanger 12.02.18
 
 
 
Randi Sirevåg                                                             Jan Økland
personalleder                                                             avdelingsleder
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På studietur til Berlin.

Julebaksten er godt i gang.
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