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strekker ikke til for å gi dem et yrkesrettet 
opplæringstilbud i tilknytting til et av 
verkstedene.

Spørreundersøkelse 
For alle mennesker er det viktig å kunne 

mestre og lære nye oppgaver. Like viktig 
er å være til nytte og yte en innsats overfor 

arbeidskolleger, fellesskapet, medmenneskene 
og samfunnet. 

I forbindelse med FN-konvensjonen om rettigheter 
til utdanning for funksjonshemmede har man på 
Vallersund laget en spørreundersøkelse blant unge 
beboere, om hvilke fremtidsutsikter som de ser for 
seg i forhold til yrkesidentitet og livslang læring. 
Svarene ble meget forskjellige; en ønsker seg å bli 
bonde, en annen bibliotekar, en tredje postmann 
og det var en som ønsker å studere noe om kvinner 
i Afrika. Felles for alle intervjuene var at de satte 
veldig pris på å bli spurt om dette tema, at vi var 
interessert i hva de hadde for fremtidsdrømmer. 

Erfaringsbasert håndverksutdanning 
En erfaringsbasert håndverksutdanning vil ha flere 
mål og vil gi gevinster på flere områder ved at den:
- gir de unge en systematisk opplæring i et fag  
- gir de unge økt selvfølelse
- øker kvaliteten på det arbeidet som utføres i 

verkstedene
- øker gleden ved arbeidet
- gir mulighet for å se sitt eget arbeid i en større 

sammenheng
- gir trening i det sosiale samspillet på en 

arbeidsplass 
- gir arbeidslivsopplæring
- bidrar til et tilrettelagt opplegg for hver enkelt – 

både i tid / innhold / omfang
- gir et ”vitnemål” for gjennomført opplæring 

med dokumentasjon over oppnådde resultater

Lærerplanen vil bli skrevet av yrkesfaglærer/
verkstedsleder i samsvar med alminnelige 

Bente Øvlisen Bresges, 
Camphill Rotvoll

Bente Øvlisen Bresges har jobbet på veveriet 
på Rotvoll i 12 år. Foto: Jan Bang.

I Camphill Norge har det over en periode 
vært snakk om å utarbeide en yrkesrettet 
utdannelse. Det er beboerne selv som har 
ytret ønske om dette. I landsbysammenheng har 
det alltid foregått en omfattende opplæring. Ja, 
arbeidet er en hjørnesteinene innenfor Camphill, 
og overalt i landsbyene ser man velstelte hus og 
god bolighygiene. Omgivelsene er innbydende 
og i verkstedene skapes vakre og bruksvennlige 
produkter. Per i dag finnes det lite skriftlig 
dokumentasjon på hvordan denne opplæringen 
foregår – ut over det man kan se og fornemme.

Yrkesutdanning i det små 
Landsbystiftelsen arbeider nå målrettet med å 
etablere en yrkesutdannelse. Man har besluttet å 
starte i det små og se hvordan det kan utvikle seg. 
På Rotvoll begynte vi høsten 2013 med en lærling 
på vevstua. Samtidig startet bakeriet på Vidaråsen 
med en bakerlærling. Vårt håp er å kunne etablere 
en yrkesrettet erfaringsbasert utdannelsesform, 
som også kan tilbys til mennesker utenfor 
landsbystiftelsens steder.

En gruppe medarbeider har arbeidet med temaet 
siden høsten 2012 og sammenfatter det slik: 
I Camphill har vi gjort oss noen tanker om 
hvordan en utdanning for de som arbeider i våre 
verksteder kan utformes. Det baserer vi på de 
erfaringer vi har gjort gjennom 50 år med arbeid 
i verksteder i landsbyene, 6 i alt. Videre har vi noe 
erfaring med et skoletilbud for unge mennesker 
med psykisk funksjonshemning, gjennom 
Framskolen på Vallersund. Det er et toårig tilbud 
som var tenkt å skulle gi opplæring i det å bo samt 
et yrke. Erfaringen viser at de unge trenger lengre 
tid. De har skolegang og arbeidspraksis, men tiden 
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Lærling på veveriet på Rotvoll. Hvordan ta del i designprosessen av en løper. Foto: Bente Øvlisen Bresges. 
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en undervisningsform hvor elev og yrkesfaglærer 
i fellesskap kommer frem til måten som det skal 
undervises på, hvor opplæringen skjer fra person 
til person. Nærvær er en forutsetning for å få 
utbytte av undervisningen og å kunne gjøre faglige 
fremskritt.

Prosjektarbeid er også en undervisningsform 
som involverer eleven, stoffet blir mer relevant 
og realistisk, hvilket befordrer at eleven blir mer 
læringsmotivert. Den enkelte øves i å tenke med 
sine omgivelser og å tenke i og med grupper. 
Arbeidet skjer i en sosial sammenheng. Å arbeide 
for andre og for fellesskapet har i seg et element av 
noe helbredende. 

Fra imitasjon til taus kunnskap
Hovedvekten av utdanningen legges til den 
praktiske utførelsen av arbeidsoppgaver som 
er knyttet til faget. Slik kunnskapsbærende 
praksisform ”vises” og tilegnes ved imitasjoner – 
under veiledning og tilbakemeldinger. Her videre-
gir læreren sin fagkunnskapen fortløpende, og 
denne opptas og utøves i praksis.

Imitasjon har alltid spilt en avgjørende rolle når det 
er tale om håndens verden. Imitasjon vil med tiden 
gi elevene erfaringsbasert kunnskap som lagres i 
kroppslige handlinger. Som vi vet kan kompetente 
praktikere ha vansker ved å redegjøre for deres 
praksis, det vil si gi en redegjørelse hvor kravet er 
en tydeliggjøring av den viten som de benytter når 
de utfører et arbeid. ”Taus kunnskap” er et begrep 
som refererer til dette forholdet, at mennesket 
kan være i besittelse av en viten selv om denne 
vanskelig kan gis en språklig form. Mennesker kan 
gjøre noe på en profesjonell og kompetent måte 
uten at deres handlinger og ferdigheter til enhver 
tid kan gjøres rede for. 

Dokumentasjon og egne lærebøker 
Teoretisk fagundervisning med bruk av lærebøker 
og PC gis for å få en forståelse for teoriens 
anvendelse i det praktiske yrket. Det tas 
individuelle hensyn, og i samarbeidet med eleven 
vil det utferdiges egne lærebøker som eleven kan 
bruke i hverdagen. På slutten av hvert år utarbeides 
en bok med dokumentasjon over den kompetansen 
som lærlingen har fått i inneværende år. Boken er 

utdanningsplaner samtidig som den tilpasses den 
enkelte elevs bakgrunn og forutsetninger. Det 
anslås at varigheten av en slik opplæring vil måtte 
vil ligge et sted mellom 3 til 4 år.

Kvalifiserte verkstedledere 
Skal Camphill kunne gi et tilbud innen yrkesrettet 
utdannelse, krever det at vi har kvalifiserte 
verkstedledere. Mange har i dag en formell 
fagkompetanse, og andre har realkompetanse. 
Som yrkesfaglærer forventes det at man skal 
kunne opptre både som fagperson, veileder, 
kunnskapsformidler, omsorgsperson og 
verdiformidler i en undervisningssituasjon. I 
tillegg trengs sosialterapeutisk kompetanse for å 
være gode veileder. Man må kunne imøtekomme 
lærlingene på deres eget nivå og lytte til deres 
synspunkter. Dette innebærer å legge til rette 
for en inkluderende opplæring slik at også 
minoritetsspråklige elever kan delta. 

Camphill vil måtte søke samarbeid med flere 
utdanningsmiljøer innenfor yrkesfag, pedagogikk 
og sosialterapi, for å sikre kompetansen hos 
verkstedslederne. 

Individualiteten vokser 
Håndverkerutdanning er i dag i høy grad blitt 
en teoretisk skoleutdannelse og praktikken er 
nedprioritert. I vårt utdanningsprosjekt bidrar vi 
med en tilbakevending til den mer praktiske delen, 
hvor elevens selvtillit vokser gjennom mestringen 
av håndverket.

Ut fra Camphills idegrunnlag er det nødvendig 
å finne en undervisningsform som er tilpasset 
livsgrunnlaget for den enkelte, og som gir de 
rette forutsetningene for å kunne virkeliggjøre 
håndverksutdanningen. Tanken er at den 
yrkesrettede utdanningen skal hjelpe mennesket 
til å finne sin plass i samfunnet – individualiteten 
selvrealiseres og vokser – og man kan tjene 
samfunnet og sine medmennesker på en fruktbar 
måte. Essensielt er at veien til frihet går gjennom 
stadier av utdanning og selvutdanning. 

Nærvær en forutsetning 
En praktisk yrkesutdanning i våre sammenhenger 
vil være en erfaringsbasert utdanning. Det vil si 
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Personutvikling 
Faginnlæring og fagkompetanse er nært knyttet 
til personutviklingen. Den enkelte blir ved hjelp 
av sin faglige viten i stand til å omsette erfaringer 
til andre områder i livet. Man kan få bedre grep 
om hverdagssituasjoner, ens tenkning blir mer 
bevegelig og man blir nysgjerrig og åpen for 
forandringer. Dermed øker også muligheten til å ta 
samfunnsmessige verdivalg.

På veveriet opplever jeg at lærlingen får mer glede 
og livskvalitet ved å være i en opplæringssituasjon. 
Denne gleden smitter over på meg og de andre 
kollegene på veveriet. I forbindelse med arbeidet 
med lærlingen, har flere kommet og spurt om også 
de kan få mer avanserte vevoppsetninger, eller 
de vil ha en bestemt farge og stripekomposisjon. 
Dermed sprer gleden over å lære seg som ringer i 
vannet.

tenkt til lærlingen, men den kan også anvendes 
som dokumentasjon overfor myndigheter/
opplæringskontor som etterspør dette.

Særskilt tilrettelegging
Håndverkeren er avhengig av sitt verktøy! 
Organiseringen av arbeidslokalene vil spille en 
vesentlig rolle for å skape de rette betingelsene 
for innlæring. Utformingen av selve verktøyet er 
ofte lagret kunnskap gjennom flere generasjoner. 
Og verktøyet anvendes i en bestemt rekkefølge. 
Det er viktig at forskjellig verktøy/utstyr er lett 
tilgjengelig og organisert slik at det viser bestemte 
prioriteringer.

Noen mennesker er bedre enn andre til å bruke 
kompetansen. Her blir det vår oppgave å få den 
enkelte til å omgås og anvende redskapen og 
utstyret slik at arbeidsprosessen blir utført på 
best mulig måte med hensyn til helse, miljø og 
sikkerhet.


