Knøttene og Multemyra –
LIAS´attføringsbarnehager
I tillegg til ordinær drift har
barnehagene avklaring og opplæring av mennesker på vei mot arbeid.

Hva er en attføringsbarnehage?
En attføringsbarnehage er en barnehage som er spesielt tilrettelagt for å ta imot personer som av ulike årsaker må skifte yrke, eller har
andre begrensninger i forbindelse med yrkesvalg. Disse personene blir søkt inn via NAV. Barnehagene har en fast grunn bemanning som
består av styrer, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. De som kommer inn via NAV kommer i tillegg til de fast ansatte.

LIAS
LIAS, tidligere Lofoten Industri AS, ble etablert i 1973 og er Lofotregionens attføringsbedrift. Bedriften har hatt en gradvis utvikling og kan
i dag tilby produkter og tjenester innenfor en rekke bransjer og virksomhetsområder.

I Svolvær er vi i dag lokalisert på tre steder; hovedbedriften på Vorsetøya, LIAS brktbutikk i Roald Amundsensgt.
og LIAS barnehager avd Knøttene på Stranda.

Leknesavdelingen ble etablert i 1986 og der er vi i dag lokalisert på fire steder; LIAS vaskeri i Storeidøya, LIAS bilopphuggeri i Mjåneset,
LIAS barnehager avd Multemyra i Torvhaugan og LLIAS kompetanse i Storgata.

Landsdekkende nettverk
LIAS er medlem i Attføringsbedriftene som er en bransjeforening i NHO Service.
www.attforingsbedriftene.no

Barnehagene er medlem i et landsdekkende nettverk for attføringsbarnehager i Norge. Det er 19 attføringsbedrifter som eier og driver
barnehager og totalt er det over 30 attføringsbarnehager i Norge.
www.a-barnehagene.no

Samfunnsnytte
Det å drive attføringsbarnehager har samfunnsnytte. Det bidrar til flere barnehageplasser, bidrar til økt sysselsetting og kvalifisert
arbeidskraft i denne sektoren.

Mangfold
I en attføringsbarnehage får man en variasjon og mangfold av voksenpersoner med tanke på alder, kjønn, tidligere yrkesbakgrunn og
livserfaring. Dette kan være berikende for barna, samtidig som det tilfører barnehagen ekstra muligheter som følge av økt voksentetthet.

Kvalitetssikring
Det er NAV som har den første kontakten med våre deltakere, og i samarbeid drøftes ulike muligheter. LIAS er arrangør av ulike typer tiltak, og
har allsidige avdelinger for avklaring og arbeidsutprøving. Barnehagene er en mulighet. Når vi mottar en søknad med ønske om oppstart
i barnehage, foretar styrer og veileder en samtale med personen. Vi ser på søknadspapirene og vurderer om det er hensiksmessig med
oppstart i barnehage.

Equass
LIAS er Equass-sertifisert i forhold til attføringsarbeidet. Høsten 2012 gikk barnehagedriften gjennom
samme sertifisering. Equass Assurance er en europeisk standart for kvalitetssikring av velferdstjenester.
Sertifiseringen gjelder i 2 år, slik at både attføringsarbeidet og barnehagedriften må resertifiseres hvert andre år.
Les mer på www.equass.no

Innhold i opplæring og avklaring
Attføringsdeltakerne kan ha ulike målsettinger i sine handlingsplaner. Det kan være vurdering og avklaring av fysisk arbeidsevne, egnethet,
psykisk helse og stabilitet. Det kan også være en lengre opplæringsperiode som kan innebære å ta fagbrev som barne- og
ungdomsarbeider, eller delkompetanse innenfor samme fagområde.Lengden på oppholdet i barnehagen og stillingsprosenten vil naturlig
nok variere fra person til person. Noen vil være inne til avklaring i 4 - 12 uker, mens andre blir i opptil 2 år.

Veiledning og oppfølging
Når personen starter opp blir det i samarbeid laget en handlingsplan. Utgangspunktet for planen er søknaden fra NAV. Denne planen
gjennomgåes og evalueres kontinuerlig i samarbeid med deltaker, veileder og kontaktperson i barnehagen.

Hver enkelt person skal ha en fast veileder å forholde seg til når det gjelder den formelle oppfølgingen. Denne veilederen har kontakt
med personens saksbehandler på NAV i form av møter, rapporter, pr telefon og mail. Oppfølging skjer etter kravspesifikasjoner som er
utarbeidet av NAV. Våre deltakere får jevnlige oppfølgingssamtaler med sin veileder. I tillegg får de den daglige veiledningen
og tilbakemeldinger av de fast ansatte i barnehagen.

Veiledning og oppfølging
Lofoten Industri satser på å ha veiledere med bred kompetanse for å kunne gi deltakere best mulig oppfølging. Her er sosionomer,
sykepleiere, lærere, vernepleiere, ergoterpeuter, førskolelærere, videreutdanning innen psykiatri og yrkesrettet attføring...
De ulike avdelingene har sin fagkompetanse, og i barnehagene er det førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere.

www.lias.no

