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OPPLÆRINGSPROGRAMMET; 

 

AKTIV OMSORG - 2015  
 

Aktiv omsorg – kultur, aktivitet og trivsel.  
 

Utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Sør ved Fakultet for 
Helse- og sosialfag på oppdrag fra Helsedirektoratet.  
I samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Fagakademiet 
gjennomføres programmet fra våren 2015. 

Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg starter opp en ny runde våren 2015. Programmet er 

gjennomført med 2 kull høsten 2013 og vinteren 2014, og videre gjennomført med 1 kull vår og høst 

2014. 

Opplæringsprogrammet har vært en suksess. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere er svært gode. 

2/3 av studentene avlegger eksamen, mange på grunnlag av realkompetanse. På landsbasis har det 

vært gjennomført 23 kurs med 500 studenter – og studiet har fått svært gode tilbakemeldinger. 

Vi starter derfor opp med nytt kull – det 4. i rekken – våren 2015! 

Opplæringsprogrammet Aktiv omsorg ønsker å sette fokus på et mer helhetlig tilbud til eldre og 

yngre brukere med helsemessige og sosiale problemer. 

Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men 

også til yngre brukere innen rusomsorgen, i psykiatrien samt til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Opplæringsprogrammet gjennomføres over hele landet, og går over fire samlinger på to dager. 

Opplæringsprogrammet gjennomføres over 4 samlinger hver på 2 dager, med forelesninger på mange 

ulike fagområder, foredrag fra spesielle tiltak og aktiviteter lokalt, lokale kulturelle innslag, 

synfaringer/utflukter, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  

Opplæringsprogrammet legges opp med hjemmeoppgaver mellom samlinger - som besvares i forkant 

og der tema fra besvarelsene gjennomgås i påfølgende samling. 
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2 studier har påmeldingsfrist 1. mars: 

Gjøvik: 16.-17. mars, 1.-2. juni, 31. august-1 september og 26.-27. oktober 

Sted: Statped, Teknologiveien 4, 2815 Gjøvik 

Drammen: 25-26. mars, 20.-21. mai, 19.-20. august og 6.-7. oktober 

Sted: Folkets hus, Øvre Torggate 9, Drammen 

5 studier har påmeldingsfrist 1. april: 

Grimstad: 13.-14. april, 3.-4. juni, 21.-22. september og 5.-6. november 

Sted: Frivolltun bo- og omsorgssenter, Dybedalsveien 15, 4877 Grimstad 

1. Tromsø: 14-15. april, 9.-10. juni, 15.-16. september og 28.-29. oktober 

Sted: Sydspissen hotell, Strandvegen 166, 9006 Tromsø 

 

Kristiansund: 15.-16. april, 3.-4. juni, 16.-17. september og 4.-5. november 

Sted: Kristiansund, Caroline konferansesenter 

Porsgrunn: 20.-21. april, 11.-12. juni, 10.-11. september og 10.-11. november 

Sted: Høgskolen i Telemark avdeling Porsgrunn, Kjølnes ring 56, 3918 Porsgrunn 

Bergen: 20.-21. april, 1.-2. juni, 16.-17. september og 2. og 3. november 

Sted: Aasegården, Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen 

Målgruppe for opplæringsprogrammet er ledere og ansatte i helse og omsorgstjenestene, 

kulturarbeidere og ansatte i kultursektoren, frivillige  og frivillige organisasjoner , lærere  og ansette i 

helse- og sosialfag i videregående skoler. 

Temaer i opplæringsprogrammet; 

• Fysisk aktivitet – tilrettelegging av fysisk aktivitet 

• Grønn omsorg – aktiviteter knyttet til natur og gårdsbruk 

• Sosiale og kulturelle aktiviteter – kulturelle opplevelser og sosialt samvær 

• Velvære – tiltak som skaper tilfredshet og velbehag 

• Mat og måltider – trivsel og måltidsfellesskap 

• Frivillige – frivillige som ressurs og samarbeidspartner 

Eksamen med 15 studiepoeng kan avlegges av deltakere med studiekompetanse eller 

realkompetanse. Øvrige vil motta kursbevis. 

Kursavgift er på kr. 8000,- og inkluderer læremateriell, eksamensutgifter, kaffe/te og lunsj. 

Reise og overnatting dekkes av deltakerne. 

 

Mer informasjon og link til påmelding: 

Lenke til info på HIT: www.hit.no/aktiv 

Påmeldingslenke: https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=hit 

http://www.hit.no/aktiv
https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=hit
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Kommuner kan søke Fylkesmannen om økonomisk støtte til kompetanseheving i Aktiv omsorg 

over Kompetanseløftet 2015 

 

Kontaktinformasjon ved henvendelse til;  

• Høgskolen i Telemark ved førstekonsulent Ellen-Marit Asonze aktiv.omsorg@hit.no 

• Fagakademiet ved kompetanserådgiver lars.metlid@fagakademiet.no 

 

 
Trondheim, 20.januar  2015 
 
 
Lars Metlid/s. 
kompetanserådgiver 
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