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Organisasjonskart 2019 Nordpolen Industrier AS:
Styret ved Nordpolen Industrier AS:
• Vigdis Pedersen (styreleder)
• Stig Sætre (nestleder)
• Wenche Dager (styremedlem)
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• Marit Beverfjord (ansattes
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AFT-avdelingen
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Fagansvarlig og arbeidsleder (40 %)

Marit Beverfjord
Fagansvarlig og veileder

Liv Kristin Seglem
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Hilde Evang Larsen
Veileder (60 %)

John Christian Gulliksen
Arbeidsleder
Rune Kristiansen
Arbeidsleder
Kenan Hadzijusufovic
Arbeidsleder
Annika Røsvik
Arbeidsleder

Aktivitetsavdelingen
Ketil Blix-Nilsen
Arbeidsleder
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OM BEDRIFTEN
Eierforhold/tiltaksarrangør
Nordpolen Industrier AS er en vekst- og arbeidsmarkedsbedrift. Vi er en samfunnsaktør som driver med
karriereveiledning og jobbformidling, samt at vi produserer gode produkter og utfører arbeidsoppdrag for
næringslivet. Vi tilbyr trygg rekruttering gjennom vårt samarbeid med arbeidsgivere som har gir folk en
sjanse. Gjennom veiledning, opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper vi positive endringer
som skaper nye muligheter i arbeidsmarkedet. Vi er opptatt av mangfold og muligheter for alle. Vi har et
godt og viktig samarbeid med NAV og Oslo kommune. Nordpolen Industrier er eid av Stiftelsen Ragna
Ringdals Dagsenter (51 %) og Oslo kommune (49 %). Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven.

Mål & visjon
Vårt motto er «Det er godt å ha jobb – trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid». Vi mener at alle
mennesker skal ha en verdig plass i samfunnet vårt, og vi tror på at livskvalitet skapes gjennom arbeid og
deltakelse i samfunnet. Vi jobber samvittighetsfullt etter våre verdier; Raushet, Verdighet, Arbeidsglede
og Profesjonalitet. Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere
arbeidsmarkedstiltak, og gjennom vårt samarbeid med NAV er Nordpolen Industrier tiltaksarrangør for to
arbeidsmarkedstiltak: AFT (Arbeidsforberedende trening) og VTA (Varig tilrettelagt arbeid).
Sysselsetningen skal bidra til at våre deltakere kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.
Målet vårt er å skreddersy arbeid og arbeidstrening, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en
har og utvikle sine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser.

Miljøsertifisering
Nordpolen Industrier er en Miljøfyrtårn-bedrift. Dette er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere
sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med
miljøtiltak i hverdagen. Vi mener det er viktig å ha en miljøvennlig drift og grønn profil. Vi leverer årlig
miljørapporter. Vi ble resertifisert 31.05.18. Daglig leder er ansvarlig for miljøsertifiseringen, i samarbeid
med verneombud ved bedriften.

Samfunnsansvar
Vi sørger for at mennesker er i jobb! Vi mener at alle kan utføre et arbeid eller ta en utdannelse, om bare
tilretteleggingen er riktig. Vi formidler mennesker til jobb og utdanning. Vi
skaper gode og trygge arbeidsplasser for mennesker med ekstra behov.
Vi bidrar til at mennesker med en utviklingshemming er synlige i samfunnet
vårt. Gjennom vårt arbeid med lærekandidater, ønsker vi å bidra til at
ungdommer kan ha et alternativ til ordinært fagbrevløp.
Nordpolen Industrier har i ni år støttet Mehayo, et senter for barn og ungdommer
med utviklingshemming i Morogoro i Tanzania (www.mehayo.org). Mehayo jobber med å gi muligheter for
utdanning, trygghet, utvikling og selvstendighet til barn og ungdommer med psykisk og/eller fysisk
utviklingshemming.

Personalet
Det er (per 31.12.19) 10 ordinært ansatte ved bedriften. Av disse er det 6 damer og 4 menn. Aina Berge er
daglig leder. Ragnhild Næss er nestleder. Hilde Evang Larsen er fagansvarlig for VTA. Marit Beverfjord er
fagansvarlig for AFT.
EQuass
Tiltaksarrangøren skal ha et sertifiserbart system for kvalitetssikring av primærvirksomheten. Systemet skal
revideres periodisk av ekstern revisor. Oppnådd sertifisering og rapport fra periodisk revisjon skal gjøres
tilgjengelig for NAV. Nordpolen Industrier er sertifisert i henhold til eQuass. Vi ble sertifisert første gang
november 2012, resertifisering mars 2015, mars 2017 og mars 2019. Da ble vi godkjent for 2 nye år og ny
sertifisering vil finne sted i begynnelsen av 2021.
eQuass står for European Quality in Social Services er et
europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med
ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i
velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene
overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Det legges til
grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal
drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper:
Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap,
Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus og
Kontinuerlig forbedring. Tiltaksleverandør forplikter seg til å
følge kravene til HMS-arbeid som fremgår i lov 17. juni 2005
nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven) og i tilhørende forskrift 6. desember 1996
nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften).
Fra og med 2018 ble det en fornying av kvalitetssikringssystemet som vi har implementert i bedriften. Det
skal nå sendes inn en fremdriftsrapport 12 og 24 måneder etter eQuass-sertifiseringen. Denne rapporten må
ta opp temaer som kommenteres av både Nordpolen og revisor. I hovedsak dreier dette seg om informasjon
om prioriteringer og fremdriften i gjennomføringen av forbedrings-forslagene i revisjonsrapporten og andre
forbedringstiltak. Daglig leder og eQuass ansvarlig ved Nordpolen Industrier holder seg til enhver tid
oppdatert og viderefører informasjon og kunnskap til øvrige ansatte.

Investeringer
Nordpolen Industrier flyttet inn i nye lokaler i desember 2019. I forbindelse med nye lokaler og nye
satsningsområder investerte vi i nytt produksjonskjøkken med nye maskiner og utstyr. Til de nye lokalene
kjøpte vi inn noen nye kontormøbler til det nye åpne kontorlandskapet og nye arbeidsbord til produksjonen.
Der det var mulig, byttet vi plater og beholdt understellet, eller reparerte det vi hadde. Gjennom Green
Table, som er en gjenbruksbedrift, fikk vi oppgradert møbler og utstyr i stedet for å kjøpe helt nytt. To
mobiltelefoner og en PC er også kjøpt inn.
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Forbedringsprosjekter i 2019
Nordpolen Industrier har hatt følgende mål og forbedringsprosjekter for 2019:
1) Nye lokaler:
Prosjektet omhandlet flytting til nye lokaler, og opptok det meste av tiden vår siste halvdel av 2019. I
prosjektet satt et styremedlem, tillitsvalgt og nestleder/daglig leder. Målet for prosjektet var å finne egnede
lokaler til vår bedrift. Det var ønskelig med en sentral beliggenhet. Vi benyttet også en ekstern
eiendomsmegler til dette oppdraget. Vi hadde to høringsrunder med personalgruppa, slik at de kunne komme
med sine ønsker til beliggenhet og fasiliteter. Vi hadde flere høringsrunder med våre deltakere og VTAansatte. Megler fant lokaler til oss som svarte på mange av våre ønsker. På Myrens Verksted på Torshov får
vi en sentral beliggenhet, og i tillegg nært til flotte turområder langs Akerselva. De nye lokalene som har
adresse Sandakerveien 24 C inngang C6 ligger i dette gamle industriområdet, i rekka nærmest Akerselva,
med flotte vinduer, lys og utsyn mot gresslettene utenfor, Myraløkka og trehusbebyggelsen i Maridalsveien.
Vi signerte kontrakt på de nye lokalene våren 2019. Selve flyttingen fant sted i slutten av desember 2019,
men vi startet for alvor forberedelsene i august. Flyttingen har vært krevende, men også veldig positiv og
gir rom for mange nye muligheter. Det har vært en veldig positiv stemning blant alle ansatte rundt
flyttingen, og vi opplever at alle gleder seg.

2) Lærekandidatordningen:
Vi fortsatte med vårt prosjekt med å ha et godt tilbud for lærekandidater ved Nordpolen Industrier. Målet er
å bidra til økte karrieremuligheter for unge mennesker som står i en situasjon hvor det kan være utfordrende
å skaffe arbeid på egen hånd. Vi ønsker å bidra til at lærekandidater får seg fast arbeid hvor de kan trives, få
bidra med sine ressurser og økt mestringsfølelse. Vi hadde som mål at 5 lærekandidater var på plass innen
utgangen av 2019, og at minst én deltaker hadde gjennomført kompetanseprøve. Vi hadde to lærekandidater
i 2019, det er færre enn forventet. En av dem skal opp til kompetanseprøve i januar 2020.

3) Kurstilbud til deltakere:
Målet for dette prosjektet er først og fremst å heve kompetansen til deltakerne på våre to tiltak; AFT og
VTA. I løpet av perioden 2019 - 2021 vil vi arbeide med å utvikle og gjennomføre interne kurs for våre
deltakere. Vi ser at arbeidslivet generelt stiller sterkere krav til kompetanse. For å imøtekomme disse
kravene ønsker vi å tilby deltakerne hos oss kurs. Dette vil Nordpolen Industrier satse på!
Det er fagansvarlige som er ansvarlige for gjennomføringen av dette, men de skal ikke nødvendigvis holde
alle kursene. Det vil bli satt opp mellom 7 og 10 kurs i året, med varierende varighet og på tvers av
avdelingene. Varigheten på prosjektet er satt til 2 år for at vi skal kunne sammenligne resultatene fra år til år.
Kursene skal være arbeidsrettet og skal inneholde temaer som:
- Jobbsøking
- Arbeidslivskunnskap
- Miljøarbeid
- Løft; Klart jeg kan
Vi ønsker å vurdere om dette er noe vi kan videreføre og videreutvikle både internt og eksternt på sikt.
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4) Tverrfaglig samarbeid:
Målet er et tydeligere og økt faglig fokus. Prosjektgruppa består av fagansvarlige for AFT og VTA. Vår
visjon er: "Det er godt å ha jobb" og vi mener at arbeid er en viktig del av livet og at det er riktig for de aller
fleste å ha en jobb å gå til. Det har lenge vært ønskelig med et større samarbeid på tvers av avdelingene for å
kunne tilby en mer helhetlig faglig tjeneste til deltakerne, samt bygge oppunder tanken om én bedrift. Marit
er fagansvarlig på AFT og Hilde på VTA. Vi ønsker en felles faglig plattform på huset, med Løft som
bakteppe i alt vi gjør. Vi har en forventning om at forståelsen og bruken av Løft skal øke hos alle veiledere
og arbeidsledere og at det vil bli enklere å dra nytte av hverandres kompetanse, samt veilede hverandre.
Fagansvarlige har det overordna ansvaret for innholdet og kvaliteten på tjenestene våre. Ansvar for
gjennomføring av enkelte oppgaver fordeles mellom veilederne og arbeidslederne. Navs kravspesifikasjon
stiller også krav til kompetanse hos ordinært ansatte og vi vil jobbe aktivt med å innfri disse kravene.
Fagansvarlige innehar den kompetansen som NAV krever og har lang erfaring med faglig arbeid. Som
fagansvarlige vil de også ha ansvaret for bedriftens kurs- og kompetanseplan, og de rapporterer til Daglig
leder. Det viktigste slik vi ser det vil være:
▪
▪
▪

Implementere det tverrfaglig samarbeidet og etablere et fagteam.
Øke kompetansen for deltakerne.
Øke kompetansen til veilederne og arbeidsledere.

5) Forbedring av brukerundersøkelsene:
Vi ønsker å gå gjennom brukerundersøkelsene vi utfører på jobben. Dette gjelder både for VTA-ansatte,
deltakere og personalet. Vi ønsker å tydeliggjøre spørsmål der det trengs, endre formuleringer, fjerne
spørsmål vi ikke opplever som nødvendige og legge til nye viktige og relevante spørsmål. Alt skal
kvalitetssikres opp mot eQuass. Det er nestleder, verneombud og eQuass-ansvarlig som sitter i denne
prosjektgruppa.

Suksessmål
Vi har flere mål vi arbeider etter. Disse er en pekepinn på hvordan ting ligger an ved bedriften, og hva vi
behøver å utvikle videre eller ha mer fokus på. Dette er formidlingstall som vi rapporterer til NAV og det er
målarbeid med individuelle mål i forhold til arbeidsoppdrag.
1: Innfri målene i avtalen med NAV Tiltak, formidling:
Vi jobber hele tiden etter å nå målene i samarbeidsavtalen vår med NAV. I avtalen var resultatmålet for
2019 at vi skulle få 50 % av AFT-deltakere ut i arbeid eller utdanning. Dette målet ble nådd. Av 6 deltakere
som sluttet hos Nordpolen Industrier i 2019 ble 3 stk formidlet videre til et arbeid eller en utdanning. De
siste ble kjedet til andre aktive tiltak i samråd med NAV (3 stk). Gjennomsnittlig varighet på tiltaket i 2019
var 58 uker.
2: EQuass sertifisert bedrift:
Nordpolen Industrier skal til enhver tid være en eQuass sertifisert bedrift. Vi ble sertifisert for to nye år i
mars 2019.
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3: God sysselsetning i VTA-avdelingen:
Målet vårt er å tilby hensiktsmessige arbeidsrettede aktiviteter for alle våre VTA-ansatte, både på interne og
eksterne arenaer. Dette jobber vi for hver dag.
Vi har i 2019 hatt en 31 % høyere inntjening på arbeidsoppdrag enn i 2017. Det er et resultat vi er godt
fornøyd med.
4: Jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål:
AFT-avdelingen:
Alle AFT-deltakerne skriver individuelle planer hvor de definerer mål for tiltaksperioden, og de får tett
oppfølging med jevnlige samtaler med sin veileder. Vi jobber systematisk med arbeidssøkernes
målsetninger, motivasjon og karrierevalg. Vi følger kravspesifikasjonen til NAV og fornyer
samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Alle AFT deltakere hadde skrevet individuell plan i 2019, av disse
fikk 5 full måloppnåelse (83,3 %).

Metodikk
Løft-metodikk:
Vi har felles metodikk på våre tiltak på Nordpolen Industrier; Løft-metodikken. Løft (løsningsfokusert
tilnærming) er en metodisk tilnærming som bygger på en grunnleggende tro på at mennesker har ressurser til
å utvikle seg og komme videre uansett bakgrunn og utfordringer. Løft er en positiv optimistisk tilnærming
som fokuserer på det en gjør i dag som er riktig, nyttig og klokt. Små endringer kan lett skape store
endringer på sikt ved å fokusere på det som er positivt. Vi fokuserer på menneskenes iboende ressurser. Det
sentrale i Løft er at fokus rettes mot de positive erfaringene som allerede finnes i en gitt situasjon, og at man
så vurderer mulighetene for å gjøre mer av det samme. I stedet for å spørre hva som er årsaken til problemet,
stiller man heller spørsmål om hvordan man kan finne løsninger. Empowerment betyr egenkraftmobilisering
og handler kort sagt om å gi en person myndighet til å bestemme over faktorer som vedkommende opplever
som viktige i sitt liv. Dette innebærer å gi den enkelte mulighet til innflytelse, medbestemmelse og
selvbestemmelse i saker som angår dem selv. Løft-metodikken brukes også i ekstern arbeidstrening.

SE-metodikk:
Supported Employment-metodikken (SE) fungerer som et godt supplerende verktøy for Nordpolen
Industrier. SE-metodikken innebærer bistand til de som har sikte på å få arbeid/arbeidstrening i ordinært
arbeidsliv. SE gir individrettet og tilrettelagt støtte og oppfølging mot arbeid. SE bygger på prinsipper om
raskt i jobb og «place-train» i ordinært arbeidsliv, og omfatter interessekartlegging, karriereplanlegging,
jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver
og kolleger. Metodikken omfatter også fremgangsmåter for å bygge varige og gode relasjoner med
arbeidsgivere. Relasjons- og nettverksbygging er viktig.
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Ekstern arbeidstrening
Vi har et kontinuerlig fokus på at våre deltakere og ansatte skal få arbeidstrening i eksterne bedrifter. I 2019
har vi hatt arbeidstrening i følgende ordinære virksomheter:
-

Ragnas Hage (barnehage)
Jarbakken barnehage
Othilie Tonningsvei Boliger
Fredriksborgveien Boliger
Sognsveien bolige
Coop Extra på Storo
Datek, Sinsenveien
Sagene Brannstasjon

-

Sebbelows stiftelse, Senter for Forelde og Barn
Søndre Aas gård og miljøsenter
Miljøpartiet de Grønne, Oslo
Beauty Nails på Bislett

Markedsføring i 2019
Vi har jobbet med å få på plass en mer enhetlig og tydelig profil og markedsstrategi for hele bedriften.
Markedsmålet er å informere på en profesjonell måte, formidle kurstilbudet og utdanningsmulighetene
bredere og skape større synlighet for potensielle lærekandidater og videregående skoler i Oslo. Videre inngå
samarbeid med flere kunder, øke arbeidsoppdragene og selge flere egne produkter, samt formidle
samfunnsansvaret vårt; som primært er å vise viktigheten av å ha en jobb. Vi har et spesielt fokus på å
markedsføre oss i vårt lokalmiljø.
Vi har en positiv heiagjeng som følgere på facebook (1825 følgere per 31.12.19) og instagram (1417 følgere
per 31.12.19). Vi jobber kontinuerlig med synlighet både av Nordpolen Industrier som arbeidskraft og som
leverandør av varierte arbeidsoppdrag og tjenester. Vi har gjennom 2019 oppdatert hjemmesiden vår jevnlig.
Det har stått en flott artikkel om Nordpolen og betydningen av arbeid i magasinet til Nfu (Norsk forbund for
utviklingshemmede). NRK P1 deltok på eplehøsting sammen med oss, og lagde en reportasje som ble sendt
på Nitimen.

Synliggjøring
Et av våre mål i samarbeidsavtalen med NAV er at vi skal øke vårt fokus på ekstern arbeidstrening i
ordinære virksomheter for alle våre deltakere (VTA og AFT). Vi har også et fokus på at våre
deltakere/ansatte skal være mer ute i samfunnet og ha flere aktiviteter utenfor lokalene våre. Vi ønsker å
inkludere yrkeshemmede i det ordinære arbeidslivet og i samfunnslivet generelt.
Vi leverer julegaver til bedrifter. De tar oss godt imot og uttrykker stor glede over å få besøk av oss i
julepatruljen. En varelevering litt utenom det vanlige. Tradisjonen tro leverte vi i år julegaver til Snøhetta.
Vi er også stolte av at vi produserte julegavene til de ansatte hos Bouvet Øst. Dette var en pose full av våre
produkter.
Vi har mange gode samarbeidspartnere som bidrar til synliggjøringen av Nordpolen og våre verdier.
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På eplehøsting i Oslos hager med NRK P1 Nitimen.
Her ved reporter Ingrid som sjekker ut ulike yrker, denne dagen; Epleplukker.

Høyre-politiker Margret Hagerup holder presentasjon om et inkluderende samfunn. Her et bilde av henne
sammen emd vår kollega Kenneth, fra besøk på Nordpolen Industrier.
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AFT-avdelingen

Om avdelingen
Nordpolen Industrier er godkjent med 10 AFT-plasser (Arbeidsforberedende trening). Vi har to veiledere i
avdelingen, hvorav en er fagansvarlig.
AFT er et attføringstiltak for personer som er usikre på sine yrkesmessige ønsker og forutsetninger. Vi
benytter oss i hovedsak av Løft-metodikken, og det betyr at vi har en løsningsfokusert tilnærming og hjelper
deltakere med å finne sine ressurser og sitt mestringspotensiale, gjennom aktiv lytting og etablering av mål.
Ved vår AFT avdeling får alle deltakere en bred og individuell oppfølging av egen plan, med jevnlige
samtaler med sin veileder. Sammen utfører vi en kartlegging av interesser, yrkesønsker, muligheter i
arbeidslivet, samt hvilket behov for eventuell tilrettelegging som vil foreligge. Vi følger
kravspesifikasjonen til NAV og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig.
De som søkes inn til oss er mennesker i omstilling og endring. Gjennom opplæring, arbeidstrening og
kompetanseutvikling jobber vi med å skape positive endringer som gir våre deltakere nye muligheter i
arbeidsmarkedet. Hvert menneske er unikt og har ulike forutsetninger og bakgrunn. Derfor tilbyr vi
profesjonell veiledning og skreddersydde opplegg så hver enkelt finner sin plass i arbeidslivet eller
utdanning.
De vil få arbeidstrening hos oss, som miljøarbeider her på Nordpolen Industrier og i ekstern arbeidstrening.
Vi har et nært samarbeid med barnehagen Ragnas Hage, samt flere arbeidsplasser hvor det er muligheter for
å jobbe i ordinært arbeidsliv parallelt med tiltaket hos oss. Vi har også tilbud om interne kurs.
Nordpolen Industrier er en liten bedrift, med høyt kvalifiserte og interesserte veiledere som er gode på
relasjonsbygging, og på å skape et godt arbeidsmiljø på avdelingen. Nøkkelen til suksess er gode relasjoner
og trivsel slik vi ser det, og at deltakerne kommer et skritt videre i ønsket retning. Veilederne bidrar til at
deltakerne vil føle seg velkommen hos oss, og de får tett oppfølging. Vi tilbyr et åpent, varmt og humørfylt
miljø i trygge omgivelser. Det jobbes i tråd med bedriftens verdier og vi har stort fokus på at hver enkelt
som kommer til oss skal få et individuelt tilpasset og sømfritt løp, hvilket betyr at også vi må tilpasse oss
den enkelte.
I 2019 har vi utviklet AFT tiltaket til å bli et enda bedre tilbud tilpasset våre deltakere og NAV sine krav.
Veilederne ved avdelingen har jobbet videre med implementeringen av karriereveiledning, basiskompetanse
og SE-metodikk, og har nå innarbeidet gode rutiner på disse områdene.
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Kompetanse hos de ansatte på AFT avdelingen:
Marit
Fagansvarlig og veileder
(eQuass-ansvarlig, prosjektansvarlig, verneombud og
varatillitsvalgt)

Grunnfag, Førebyggande miljøarbeid for barn
og unge (tverrfaglig).

Hilde
Veileder, vikar
(Fagansvarlig og arbeidsleder VTA, Some-gruppa
og sekretær FLT)

Bachelor i spesialpedagogikk.
Bachelor i optometri.

Examen Philosophicum
Årsstudium i ergoterapi.
2 årig pedagogisk utdanning; Pedagogikk
grunnfag, med forskningsmetode,
personlighets- og utviklingsteori, motivasjon
og læring.

Erfaring fra Nordvoll skole.

Videreutdanning fra universitet og høyskole:
Personalpsykologi, Prosjektledelse, Coaching
og delmaster i Karriereveiledning.

Erfaring fra arbeid som miljøterapeut og leder
i bolig, samt attføringsleder og nestleder ved
Nordpolen Industrier.
Kurs vi har deltatt på i 2019

- Delmaster i Karriereveiledning
- Fagkonferansen 2019; kompetanse for økt inkludering (Arbeid og inkludering)
- VTA konferansen (Arbeid og inkludering)
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Løft-kurs med AFT-deltakere i Sinsenveien.

Faglig innhold og metodikk
- Utarbeidelse av plan for deltakerne
- Avklaring og kartlegging av ressurser, basiskompetanse, karriereverdier og yrkesmål
- Karriereveiledning
- Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø
- Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv (SE-metodikk)
- Tilrettelagt opplæring, bistand og kursing med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
- Vi benytter i hovedsak Løft-metodikk og har god veiledningskompetanse
- Bistand og opplæring i jobbsøking
- Samarbeid med andre aktører for gjennomføring av tiltaket
I samtale med AFT deltakerne, vil veileder benytte seg av løsningsfokusert tilnærming (Løft) og kognitiv
samtaleteknikk. Fokuset i samtalene er å se på hva som fungerer og gjøre mer av dette, samt å gi bruker
innsikt i egne tankemønstre, og å gi alternative tolkningsmuligheter til egen atferd. Relasjonsbygging,
dialogkompetanse og vedlikehold står meget sentralt, og er oppe til faglig diskusjon jevnlig på avdelingen.
Vi anvender også motiverende og anerkjennende intervju i veiledningen. Supported Employmentmetodikken (SE) fungerer som et godt supplerende verktøy som gir individrettet og tilrettelagt støtte og
oppfølging mot arbeid. Dette innebærer bistand til de som har sikte på å få arbeid/arbeidstrening i ordinært
arbeidsliv.

Tilbud og opplæring til deltakere
Våre veiledere har bred kompetanse på veiledning og ulike metoder, og lang erfaring. De har formell
kompetanse som pedagog og spesialpedagog, med videreutdanning innen blant annet coaching og
karriereveiledning. Vi har fokus på karriereveiledning og kompetansebygging og bistår deltaker i å bygge
kompetanse, spesielt innen fagområdet helsefag og barne- og ungdomsarbeid. Vi har ulike kurs- og
opplæringstilbud til våre AFT deltakere:
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Miljøarbeid.
Vi tilbyr både intern arbeidstrening og ekstern arbeidstrening som miljøarbeider.
- Praktisk og teoretisk opplæring, og generell innføring i arbeidet som miljøarbeider/arbeidsleder ved
vår VTA-avdelingen
- Arbeidstrening som miljøarbeider/arbeidsleder internt i vår VTA-avdeling
- Arbeidstrening som miljøarbeider i en ekstern bedrift, for eksempel en bolig for mennesker med en
utviklingshemming eller et dagtilbud for mennesker med psykiske utfordringer. De får utvidet
veiledning og oppfølging av våre veiledere etter behov.
- Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta fagbrev i helsefagarbeider parallelt
med arbeidstrening som miljøarbeider.
Barne- og ungdomsarbeider.
Vi samarbeider med barnehagen Ragnas Hage om arbeidstrening for AFT deltakere i barnehagen.
Deltakerne får generell innføring og opplæring i praktisk og teoretisk arbeid som barne- og
ungdomsarbeider/pedagogisk medarbeider. Vi tilrettelegger for, veileder og bistår deltakere som ønsker å ta
denne utdannelsen parallelt.
Annet.
Våre veiledere har gode erfaringer med å skaffe plasser andre steder også, og ser stadig på nye veier å gå for
å få folk i jobb. Utviklingsarbeidet som våre fagfolk gjør, gir nye tilnærminger til hva som skal til for å gi
personer en ny start. Vi skreddersyr opplegg individuelt og bistår i søken etter alle typer yrker. Deltakere i
arbeidstrening i eksterne bedrifter får opplæring og innføring i rutiner og regler ved disse arbeidsplassene.
Kurs- og kompetanse.
Internt kurs i miljøarbeid for våre deltakere:
Dette holdes 1-3 ganger i året, 10 moduler parallelt som deltakere har arbeidstrening som miljøarbeider.
Nordpolen Industrier ønsker at vi skal ha en helhetlig tilnærming og felles plattform til
miljøarbeiderpraksisen. Vi ønsker å tilby våre deltakere et kurs som gir innsyn i hva det vil si å jobbe som
miljøarbeider på vår VTA-avdeling, samt øke kunnskap generelt om miljøarbeid. Moduler i
miljøarbeiderkurset er en kort teoretisk innføring:
- Hva er miljøarbeid? Hva kan man jobbe med som miljøarbeider? Hva er livskvalitet?
- Hva er VTA? Diagnoser.
- Målrettet miljøarbeid.
- Kommunikasjon, samhandling og sosial kompetanse.
- Motivasjon og ressurser.
- Ferdigheter, tilrettelegging av oppdrag.
- Observasjon.
- Løft metodikk.
- Grensesetting og omsorg. Kvalitetssikring, journalføring.
- Ekstern arbeidstrening.
- Kapittel 9 Lov om tvang.
Vi har gjennomført to dagskurs i miljøarbeid i 2019.
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SOR, e-læringskurs:
Dette er et kurs som handler om mangfold og muligheter; innsats og omsorg for mennesker med
utviklingshemming. Temaene er arbeid for/med personer med utviklingshemming: Utfordrende atferd,
psykiske lidelser, inkludering og deltakelse, betydningen av fritid, kultur og venner, autismespekterforstyrrelser hos personer med utviklingshemming, arbeid i andres hjem og mat og trivsel.
Løft-kurs:
Tilbud til våre deltakere, én gang i uka, varer i 12 uker. To av våre veiledere er sertifiserte til å undervis i
«Klart jeg kan»-kursene, som bygger på Løft-metodikk. Intensjonen med dette kurset er at deltakerne skal få
innsyn i hvem de er, ved å finne sine ressurser og se sine muligheter. Slik kan de få økt utsyn, bli bedre kjent
med ulike yrker og utdanninger, og finne sine muligheter og sin retning. Karriereveiledning og
ressursavklaring står sentralt. Deltakerne vil få kompetanse i læringsstrategier som vil sette dem i stand til å
sette mål og planlegge hvordan de skal nåes. Dette er opplæring vi tilbyr alle deltakere på Nordpolen
Industrier.
Andre kurs:
- Yoga. Vi har et tilbud om yoga for alle ansatte ved Nordpolen Industrier 4 ganger i året. Samt
spesielle behov hvis det er hensiktsmessig.
- Jobbsøking. Våre deltakere får tilbud om bistand og veiledning i arbeidssøking, intervjutrening, og
CV- og søknadsskriving.
I våre lokaler har vi gode undervisnings- og studieforhold med tilgang på relevant faglitteratur og teknisk
utstyr. Det er også gode muligheter for tilrettelegging ved behov. Vi har et bibliotek med relevant
faglitteratur og pensumlitteratur til utdanning innen både helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Vi
kan også skaffe til veie annen litteratur som kan føre til kompetanseheving for deltakeren.
I vår AFT avdelingen har vi et stort fokus på at deltakere skal jobbe i ekstern arbeidstrening, og stiller dette
som et krav innen 4 måneder av tiltaksløpet jf. avtalen med NAV Tiltak. I 2019 har vi hatt arbeidstrening på
følgende ordinære virksomheter:
1) Ragnas Hage (barnehage)
2) Othilie Tonningsvei Boliger
3) Jarbakken barnehage
4) Fredriksborgveien bolig
5) Sebbelows Stiftelse, Senter for Foreldre og Barn
6) Søndre Aas gård og miljøsenter
7) Oslo Miljøpartiet De Grønne
8) Sognsveien bolig
9) Beauty Nails
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Tilfredshetsundersøkelsen og resultater for AFT 2019
Alle deltakere blir oppfordret til å fylle ut en tilfredshetsundersøkelse før de slutter hos oss. Denne gir oss
informasjon om hvor tilfredse de har vært med tiltaksløpet i sin helhet og hva vi eventuelt kan forbedre. Vi
hadde gode resultater i undersøkelsen i 2019, men vi fikk tilbakemeldinger på at det kunne være ønskelig
med grundigere kartlegging for å finne utgangspunktet for jobb. Alle svarer ja til at de er tilfredse med
tjenestene de har fått ved Nordpolen Industrier og har opplevd å få en bedre livskvalitet.
Gjennomsnittlig varighet på tiltaket i 2019 var 58 uker.
Resultat:
Alle AFT deltakerne skriver individuelle planer hvor de definerer mål for tiltaksperioden, og de får tett
oppfølging med jevnlige samtaler med sin veileder. Vi jobber systematisk med arbeidssøkernes
målsetninger, motivasjon og karrierevalg. Vi følger kravspesifikasjonen til NAV og fornyer
samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. I 2019 var det 6 AFT deltakere som avsluttet tiltaket, og av de
hadde alle skrevet en individuell plan. 5 av disse hadde full måloppnåelse. Når det gjelder bestillingen fra
NAV ble denne innfridd for 5 deltakere og 1 delvis innfridd. Formidlingsresultat ble som følger: 2 deltakere
fikk jobb, 1 startet utdanning, 1 til andre aktive tiltak i samråd med NAV og 2 kjeding til andre tiltak.
Når det gjelder resultat fra tilfredshetsundersøkelsen som gis til våre samarbeidspartnere, viser disse svært
gode resultater. Noen av tilbakemeldingene er bl.a. fra NAV lokal «Jeg opplever rask respons på mine
henvendelser. Det er nyttige og effektive møter. Det er klar og tydelig kommunikasjon som er til det beste
for bruker», «Det beste med alt er at brukeren vi samarbeidet om nådde sitt mål om utdanning og
deltidsjobb».

Arbeidsmiljø/Sosiale tiltak
Å ha et godt arbeidsmiljø i avdelingen er viktig for oss, og våre veiledere har stort fokus på å skape og
opprettholde gode relasjoner innad og utad. Vi har felles lunsj daglig og prøver å skape et eierskap til
arbeidsplassen. AFT deltakerne har også vært med på turer og arrangement som miljøarbeidere i VTA
avdelingen. På avdelingen har vi to faste sosiale arrangementer; sommer- og julelunsj. I 2019 hadde vi en
hyggelig sommerlunsj på vakre Ekebergrestauranten. I november avsluttet vi arbeidsåret med bedriftsbesøk
på Freiafabrikken, omvisning i Nordpolen Industriers nye lokaler og bespisning på lokal restaurant på
Torshov. Disse aktivitetene mener vi bidrar til å øke trivsel på arbeidsplassen.

Videre planer
Vi legger bak oss et spennende år med mange utfordringer. Noe som også har gitt oss lærdom og erfaring.
Vi har vist at vi kan tilpasse oss endringer og likevel ha et stort fokus på deltakerne. På AFT avdelingen
jobber vi etter en Årsplan hvor rutiner, faglig innhold og utvikling, samt arbeidsmiljø er sentrale punkter.
Fokusområder vi skal jobbe med er vurdert med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra deltakere og
samarbeidspartnere.
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Vi fortsetter i det gode drivet og i 2020 vil vi særlig satse mer på:
Økt kompetanse.
- For deltakeren: utvikle og forbedre kurstilbudet, motivere flere deltakere til å ta formell utdanning og
forbedre kartlegging av deltakers utgangspunkt for jobb.
- For ordinært ansatte: flere veiledere sertifiseres i Løft (Klart jeg kan), øke bruken av
basiskompetansekartlegging, øke bruken av karriereveiledning, praktisere kollegaveiledning oftere
og anvende SE i større grad.
Faglig samarbeid på tvers av avdelingene.
Vi har i løpet av 2019 etablert et team rundt fagarbeidet generelt i bedriften for å kunne bistå hverandre i
faglig utvikling og utfordringer. Fagansvarlig på AFT og VTA har overordna ansvar for det faglige i
bedriften.
2020 starter i våre nye lokaler på Myrens verksted. Dette vil gi oss nye muligheter bl.a. til å opprette flere
kontakter med tanke på ekstern arbeidstrening.

På markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, som vi arrangerte sammen med Fossheim Verksteder
foran dere kafé Porten.
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VTA-avdelingen
Om avdelingen
VTA-tiltaket (Varig tilrettelagt arbeid) tilbys personer som er uføretrygdet og har behov for arbeid i en
skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling
av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
VTA-tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til
andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
Nordpolen Industrier er godkjent med 27 VTA-plasser. Vi hadde 26 VTA-plasser frem til 1. oktober 2019,
da vi fikk én plass til. Av de 27 VTA-ansatte hos oss er 52 % kvinner og 48 % menn, og gjennomsnittlig
alder er på 32 år.
Alle VTA-plassene er fylt opp, og det er nå 8 personer på vår venteliste. 4 personer har et dagtilbud i vår
Aktivitetsavdeling, gjennom en betalingsordning via bydelen. Vi har 1 lærekandidat i logistikkfaget, og
hadde frem til 31.12.2019 1 lærekandidat i salgsfaget. Han gjennomførte sin kompetanseprøve den
29.01.2020, og har nå fått jobb ved vår VTA-avdeling. Våre ansatte og tiltaksdeltakere kommer fra hele
Oslo og er godt spredt over byen og i bydelene.
Det ble avholdt 1 medarbeidersamtale med alle VTA-ansatte i 2019, samt minimum 2 formelle
oppfølgingssamtaler og flere uformelle. Alle VTA-ansatte har sin egen handlingsplan, Min plan. I denne
beskrives den ansattes mål, og justeres gjennom året i takt med måloppnåelse eller ved behov for endringer.
Vi har fokus på at målene blir fulgt opp på en god måte. Årsrapport skrives på alle innen utgangen av januar.
Arbeid er viktig for alles utvikling og trivsel, og dermed deres livskvalitet. Vi opplever at vi har et godt
samarbeid med foresatte og boliger.
Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. I februar 2019 kom det
en ny kravspesifikasjon fra NAV. Kravene for gjennomføringen av VTA-tiltaket har økt betraktelig med den
nye kravspesifikasjonen, og blant annet er kravene til faglig innhold og rapportering økt. Det er også et
større fokus på benyttelse av digitale verktøy, samt på riktig kosthold og trening. Det er videre et større krav
til kompetanse hos de ordinært ansatte enn hva som har vært tidligere, og veiledertettheten er satt til 1
fulltidsansatt veileder per 5 VTA-ansatte. Vi er godt i gang med implementeringen av disse nye kravene i
hverdagen, og jobber blant annet med å utvikle et kvalifiseringsprogram for våre VTA-ansatte.
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Vår VTA-avdeling har i år bestått av 4 mindre avdelinger: «Mat & mer», «Pakket & klart»,
«Aktivitetsavdelingen» og vår interne kantine. Vi hadde 6 arbeidsledere ved VTA-avdelingen.
I 2019 har det vært følgende antall ansatte i hver avdeling:
Pakket & klart:

15 (14) VTA-ansatte + 2-3 arbeidsledere (100 % stillinger)

Mat & mer:

12 (13) VTA-ansatte + 1-2 arbeidsledere (100 % stillinger)

Kantina:

2 VTA-ansatte + 1 arbeidsleder (60 % stilling)

Aktivitetsavdelingen:

4 deltakere + 1 arbeidsleder (60 % stilling)

Vår interne kantine er IK Mat godkjent og ble resertifisert 18.04.18.

Vi markerte Pride i VTA-avdelingen vår og lagde buttons for Pride Oslo.
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Kompetanse hos de ansatte på VTA-avdelingen:

Liv Kristin Seglem
Kantineansvarlig

Annika Røsvik
Arbeidsleder VTA

(GDPR-ansvarlig)

Utdannet ergoterapeut.
Etterutdannelse i ledelse.
Jobbet innen shipping.
Selvstendig
næringsdrivende i 10 år
(drevet møbel- og
interiørbutikk).
Erfaring fra arbeid i
administrasjonen i Frogner
bydel.

John Christian
Gulliksen
Arbeidsleder VTA

Barnebokforfatter.
Litteraturformidling til barn
og ungdom.
Erfaring som baseleder på
Aktivitetsskolen på Ullevål
skole i Oslo, med ansvar
for blant annet barn med
spesielle behov.

Kenan Hadzijusufovic
Arbeidsleder VTA
(Lærekandidater Salg og
service og utekontakt)

Helsefagarbeider, 1. året.
Inspirerende coachutdanning.
Lær-å-lære instruktør.
Helse- og helhetsterapi.
NLP.
Emner innen service og
kvalitetsledelse og
organisasjonspsykologi.
Erfaring fra arbeid som
miljøarbeider med
flyktninger og lærer på
voksenopplæring, samt
assistent på kulturgruppe.

Ketil Blix-Nilsen
Arbeidsleder
Aktivitetsavdelingen +
buttonsproduksjon

Første året av
sykepleiestudiet.
Diverse enkeltemner fra
universitetet.
Erfaring fra
demensavdeling.
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Bachelor i historie.
Emne i
arbeidslivspedagogikk og
organisasjonslæring.
Erfaring fra arbeid i bolig
for ungdom med en
utviklingshemming.
Vaktansvarlig i
dagligvarebutikk, med
lederansvar.

Rune Kristiansen
Arbeidsleder VTA
(Lærekandidater Lager og
logistikk)

Sterk realkompetanse
opparbeidet gjennom
arbeid med mennesker
med utviklingshemning
siden 1982.

Aktivitetsavdelingen
Bakgrunnen for denne avdelingen var å lage et tilbud for de VTA-ansatte som har fått redusert sin
arbeidsevne primært på grunn av alder eller demens. Her tilbys enkle arbeidsoppgaver med mindre krav til
produktivitet og mulighet til skjerming ved behov. Arbeidsoppgaver og aktiviteter er tilpasset den enkeltes
forutsetninger, behov og ressurser. Denne avdelingen jobber med pakkeoppdrag og utsendelser. De som
jobber i denne avdelingen, har kun bydelsfinansiering. I 2019 økte avdelingen fra 3 til 4 ansatte.

Arbeidsmiljø, brukerundersøkelsen for VTA 2019
Det ble ikke utført brukerundersøkelse for VTA i 2019. Den skal utføres i januar 2020.

Arbeidsoppdrag/produksjon
I vår VTA-avdeling jobber vi med pakking og montering, diverse utsendelser, nettbutikker og produksjon av
egne produkter, blant annet «Eplehøst», vår egen eplemost. Vår IK Mat-godkjente kantine er også en
arbeidsstasjon hvor vi i tillegg til egenproduksjonen produserer matpakker til skoler. Det serveres også lunsj
til de ansatte hver dag, samt frukt på ettermiddagene.

Vi lager mange ulike buttons, og her mottar vi store mengder paller med bøker fra Foreningen Les.
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Buttons:
I vår buttonsproduksjon har vi alt fra privatpersoner til større firmaer/arrangementer og kampanjer på vår
kundeliste. Dette er en veldig fin jobb som sysselsetter mange av våre VTA-ansatte, og som kan tilpasses til
mange ulike ferdighetsnivåer. Ikke bare er det en fin jobb for oss – vi får også treffe mange flotte mennesker
som kommer til oss for å hente sine ferdige buttons.
I 2019 har vi hatt 250 forskjellige kunder. Flere av disse som har bestilt flere ganger. For et profileringsfirma
har vi utført 18 forskjellige bestillinger dette året, og de fleste av disse består av mer enn ett motiv. Den
minste bestillingen har vært til Mannskoret Ultralyd som bestilte 7 buttons.
Kommuner over hele Norge har bestilt titusenvis av buttons av oss til forskjellige formål. Det være seg
holdningskampanjer, konferanser og «Snakk med meg/Jeg lærer norsk» i utallige varianter. Av andre kunder
kan vi nevne:
- Mange foreninger har bestilt buttons for å synliggjøre seg.
- Politiske parti har bestilt tusenvis av buttons i forkant av valg.
- Våre buttons har vært til stede i mange utdrikningslag, bryllup, bursdager og andre private
tilstelninger.
- Aksjoner mot krig og for verning av vikingskip.
- Salg i suvenirbutikker.
- Kor og for treningsgjenger.
- Salg på konserter og i festivaler.
- Norway Cup.
- Universiteter, høyskoler, danseskoler og arkitekturskoler.
- Flere butikk-kjeder har bestilt buttons av oss, for eks. Rema 1000, for å synliggjøre hvilken rolle de
forskjellige ansatte har i bedriften.
Nettbutikker:
Nordpolen Industrier er en profesjonell leverandør av tjenester innenfor lagring, pakking, ordrebehandling
og ekspedisjon. Vi har etter hvert opparbeidet oss god kompetanse på nettbutikker. I 2019 har vi fortsatt
samarbeidet med Oliviers &co. Vi drifter hele deres nettbutikk i alt fra varemottakelse, lagerføring og
kundeservice knyttet til nettordre til pakking og utsendelse av produkter. For Lab Pharma sender vi ut ulike
kosttilskudd. Vi sørger for at varene står trygt på vårt lager og vi håndterer ordrebehandling, pakking,
returbehandling og ekspedisjon, slik at kunden kan holde fokus på salg.

Diverse pakking og produksjon for næringslivet:
Vi utfører det aller meste innenfor pakking, sortering, montering, falsing osv. Av faste oppdrag gjennom året
kan vi nevne utsendelse av Brageprisen, goodiebags til konferanser, pakking for Essity, Foreningen Les og
Kirkens Nødhjelp og Verdens barn. I 2019 har vi også hatt et team som jobbet eksternt hos Moltzau
Packaging med å pakke om paller.

Eplehøst og Bifolk:
Vi har høstet epler i Oslos hager også i 2019. Vi var ute og plukket 4 dager i uka i 4 uker, og plukket ca 4
tonn epler. Vi plukket for vår kunde Lovløs, samt til oss selv for egen produksjon av vår eplemost: Eplehøst.
Samarbeidspartnere vi har hatt i eplehøstingen ønsker vi å nevne og sende en takk til:
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-

Lovløs
Fludium
Askim presseri
Balder Tekstil
Private hageeiere
Sameiet Ullevål Hageby
Villa Stenersen
Boligbygg Oslo KF
Boliger til våre VTA ansatte.

I tillegg til epleplukking og fremstilling av eplemosten vår, har vi deltatt på ulike aktiviteter:
- Utdeling av selvplukkede epler under et stort arrangement på Youngstorget i september, i regi av
Netlife.
- NRK P1 deltok på eplehøsting sammen med oss, og lagde en reportasje som ble sendt på Nitimen.
- Vi hadde med Boligbygg Oslo på eplehøsting i en av deres hager, og det resulterte i en flott artikkel i
medlemsbladet deres BoBra.
- Vi gjennomførte eplepressing i våre lokaler i Sinsenveien 53.

Eplehøst 2019-versjonen, her med krydderblanding.
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Vi produserer fremdeles honning fra våre bikuber på Årvoll gård. Tusen takk til birøkter Andreas Stokseth
for et godt samarbeid.
Julegaver - egne produkter:
I 2019 leverte vi totalt 1000 julegaver til ulike firmaer. Den største kunden var konsulentfirmaet Bouvet som
bestilte 660 julegaver til sine ansatte. Prosessen med å finne egnede produkter startet tidlig, og julegaven
inneholdt blant annet vårt eget tytterotsyltetøy, honning fra kubene våre på Årvoll gård og vårt helt nye
produkt «Gastrosalt». Det ble også pakket biscotti, samt kaffe og te fra vår samarbeidspartner M. Willumsen
AS, og ikke minst årets utgave av «Eplehøst». Vi leverte også gaver til Snøhetta, Oslo Boligbygg og flere
andre bedrifter.
Tilbakemeldingene på gavene har vært svært gode, og vi satser på å produsere enda flere julegaver i det
kommende året.

Noen av produktene fra årets julegaver fra Nordpolen Industrier.
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Bouvet skrev denne artikkelen, som ligger på deres nettsider:

Magiske Nordpolen – i år betyr julegavene noe litt ekstra!
(Skrevet av Nina Khan, Bouvet 17.12.2019, et utdrag)
Dette er en takk til de fantastiske menneskene fra den unike bedriften Nordpolen, som
inspirerer, gleder og sprer om seg med juleglede!
Jeg har en venninne, Aina. Hun er et sjeldent raust menneske som sprer varme og smil til de
rundt seg. Aina er daglig leder for en bedrift som heter Nordpolen. Sammen er de om lag 50
medarbeidere som gir mennesker med spesielle behov mulighet til å ta en tilpasset
fagutdannelse, kombinert med en tilpasset jobb. Det som er spesielt med Nordpolen er at de
ansatte har en unik arbeidsglede og entusiasme som vi andre bare kan misunne dem. Når de
ansatte hos Nordpolen kommer på jobb om morgenen kl. 07:30, sitter det alltid et par
kollegaer på trappen utenfor og venter, ivrige etter å sette i gang med arbeidet. Selv om de
egentlig starter, og først får lønn fra kl. 08:30.
Likevel passer ikke det normale arbeidslivet like godt for dem. Derfor er det flott at det finnes
virksomheter som Nordpolen. Bedriften, og Aina, mener at alle mennesker har en viktig
funksjon i arbeidslivet og at alle fortjener å oppleve mestring.
Nordpolen ønsker å møte de ansattes drømmer. Kenneth, som jobber der, hadde en drøm om
å bli brannmann. Nå jobber han på Sagene brannstasjon, hvor han vasker brannbiler hver
fredag – det har han gjort i over 15 år.
I tillegg til å påta seg små og store oppdrag har de en egen produktserie. De plukker epler i
Oslos hager og lager egen eplemost som de kaller «Eplehøst». De lager også «tytterot»syltetøy. Det er tyttebær blandet med gulrot, for de som måtte lure. Det passer perfekt til
milde oster, lyst kjøtt og på ristet brød. Litt annerledes syltetøy fra noen som tenker litt
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annerledes. De baker også sprø biscotti-kjeks og produserer nydelig honning fra egne
bikuber.
På nyåret flytter de faktisk inn i våre gamle lokaler på Myrens verksted på Sagene.
Men en slik virksomhet, som alle andre bedrifter, er helt avhengig av inntekter.
Jeg har allerede sniktittet på gaven vi får fra Bouvet i Øst i år. Det viser seg at det ikke bare
er ett produkt fra Nordpolen – hele posen er full av produkter fra Nordpolen! Når dere om
ikke lenge gleder dere over julen og de flotte produktene fra Nordpolen, håper jeg at dere
også tenker på den virkelige gleden, nemlig arbeidsgleden som vi i år har vært med på å
legge til rette for gjennom denne gaven.

Forrige fredag var en liten gjeng fra Nordpolen her på besøk. Jeg snakket blant annet med
Vebjørn, Hedda og Maja fra Nordpolen. For dem er høstens høydepunkt epleplukking. De
kunne fortelle at de beste eplene finner du i hagen til Fredrik Skavlan. Hvert år plukker de
også epler i den vakre hagen til Villa Stenersen. Her henger de faktisk lapper i trærne: «Ikke
gå på epleslang her, eplene er donert til Nordpolen».
Det finnes ingen god måte jeg kan videreformidle den varme klemmen jeg fikk fra Aina på
fredag, til dere. Tro meg, et slikt samarbeid mellom virksomheter som Bouvet og
virksomheter som Nordpolen er svært verdifullt.
Det dreier seg om bærekraft, nærmere bestemt sosial bærekraft i Norge, og gjennom våre
prioriteringer skaper vi grunnlag for at virksomheter som Nordpolen også er økonomisk
bærekraftige.
For å avslutte denne historien vil jeg si til dere, som jeg er blitt fortalt av Aina at de sier i
Nordpolen: jeg vil gratulere alle med god jul! Vi takker alle fra Nordpolen for besøket og de
unike gavene!
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Bjølsen skole:
Vi smører og leverer matpakker til elevene på Bjølsen skole fast 4 dager i uka. Vi har en fast smøregruppe i
vår kantine, som er blitt eksperter på oppdraget. Det er et veldig fint arbeidsoppdrag for oss.

Kurs og kompetanse
I 2019 hadde vi et økt fokus på kurs for våre VTA-ansatte. Det ble utarbeidet en kurskalender og de som
ønsket fikk anledning til å melde seg på. Noen av kursene var rettet mot bestemte arbeidsområder. Kursene
ble arrangert i våre egne lokaler. Et av kursene ble holdt av en av våre VTA-ansatte, et av en ekstern
instruktør, og de øvrige av våre arbeidsledere. Det ble delt ut kursbevis og alle fikk anledning til å evaluere
kursene i ettertid.
Følgende kurs ble arrangert for VTA-ansatte i 2019:
- Mat og trivsel. Todelt kurs; del I for alle ansatte i form av et foredrag som ble holdt av en VTAansatt. Del II var for de som jobber ved vår kantine. Og er et nettbasert kurs utarbeidet av Stiftelsen
SOR.
- Yoga 4 ganger i løpet av året.
- Nettvett.
- Jobbsøkingskurs.

VTA i ordinære bedrifter
Vi jobber for at våre VTA-ansatte alltid skal ha muligheten til å jobbe i ordinære bedrifter. Vi leter etter
muligheter sammen, skaffer informasjon de behøver og tilrettelegger der det trengs.
I 2019 hadde vi VTA-ansatte på følgende faste arbeidsavtaler med bedrifter i nærområdet:
• Sagene Brannstasjon: Her jobber en av våre VTA-ansatte hver fredag med vask og rengjøring av
biler. Dette har han gjort i 15 år og blir satt stor pris på av brannstasjonen.
• Datek: To av våre VTA-ansatte jobber hos Datek. Der jobber de med å rydde i kabler og ledninger,
er hjelpemann på bil samt utfører annet forefallende arbeid.
• Coop Extra Storo: To VTA-ansatte jobber på Coop Extra Storo med å fylle varer i hyllene og rydde
panteflasker.
«Helt med» prosjektet:
I 2018 startet vi et samarbeid med Sor (Samordningsrådet) og dere prosjekt «Helt med». Dette prosjektet
jobber for inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. De tilbyr oppfølging
og bistand for at mennesker med en uføretrygd (VTA-ansatte) kan få en fast jobb ved ordinære bedrifter. I
2019 deltok flere av våre VTA-ansatte på Norges første jobbmesse for mennesker med utviklingshemming
arrangert av «Helt med». Her var det innlegg fra scenen der arbeidstakere som allerede er i jobb via «Helt
med» delte sine erfaringer. Det var også mulighet til å gå rundt på stands og undersøke hvilke muligheter
som finnes i det ordinære arbeidslivet. Dette var en flott opplevelse for våre ansatte.

Årets viktigste frokost
I år som i fjor stilte vi opp da ASVL (Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter) arrangerte
«Årets viktigste frokost», denne gang utenfor Nasjonalteateret stasjon. Her sto vi på stand for å spre
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budskapet som i år var «100% jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe». En arbeidsleder
og to av våre ansatte deltok på messa, og delte ut flyers og buttons til de forbipasserende.

Årets viktigste frokost, fra vår stand på Nationaltheateret.

Videre planer
Det har vært nok et fint år for VTA-avdelingen på Nordpolen Industrier. Noen har sluttet og det er alltid
trist. Men så har også noen nye startet, og det er hyggelig. Aktivitetsavdelingen og VTA-avdelingen går godt
sammen, og samarbeidet mellom avdelingene har fungert bra. I 2020 blir det en stor omvelting for VTAavdelingen på grunn av flyttingen til nye lokaler. Vi går bort ifra avdelingsprinsippet og skal fremover jobbe
mer stasjonspreget, organisert etter arbeidsoppdrag. Dette blir spennende for oss alle, og vi gleder oss til å ta
fatt på oppgavene det nye lokalet fører med seg. Både av organisatorisk art og arbeidsoppdrag som kommer.
Vi vil ha fokus på følgende temaer i 2020:
- Å tilby et mer helhetlig tilbud for VTA-ansatte, herunder
o Karrierekartlegging.
o Utvikling av et kvalifiseringsprogram.
- Flere VTA-ansatte ut i ordinært arbeidsmarked.
- Utbedre arbeidet med individuelle planer og mål.
- Videreutvikle og forbedre kurstilbudet for VTA-ansatte.
- Kompetanseheving av de ordinært ansatte i VTA-avdeling.
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Administrasjon
Personalet
Våre ordinært ansatte/personalgruppa på Nordpolen Industrier AS:
Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Nordpolen Industrier er kjent for å
ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse og følger
en kompetanseutviklingsplan. Vår veiledermatrise hos NAV Tiltak, som beskriver de ansattes kompetanse,
er hele tiden oppdatert.
Ny daglig leder:
Vår daglig leder gjennom 19 år, Ragnhild Næss, valgte å bytte til stillingen som nestleder, gjeldende fra 1.
april 2019. Fremdeles innehar hun økonomiansvaret ved bedriften. Aina Berge, nestleder gjennom 15 år,
overtok stillingen som daglig leder ved bedriften.
Ledergruppa på Nordpolen består av daglig leder og nestleder. Ledergruppas formelle kompetanse består av:

Aina Berge
Daglig leder
(fra 01.04.2019)

Ragnhild Næss
Nestleder
(fra 01.04.2019)

Utdannet bedriftspedagog.

Utdannet vernepleier.

Utdanning fra UiO;
psykologi og
spesialpedagogikk.

Videreutdanning i
administrasjon, ledelse og
økonomi.

Utdanning fra Kristiania
Høyskole og UiB;
arbeidspsykologi,
prosjektledelse,
personalledelse,
endringsledelse og
digital markedsføring.

Erfaring i arbeid som
miljøterapeut, boleder og
avdelingsleder.

Erfaring fra markedsføring
og ledelse; 10 år som
markedssjef i kommersiell
bedrift.
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Kompetanseheving
Vi har i dag en personalgruppe med god variasjon og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring
som gir formell kompetanse og faglig påfyll.
Kurs/utdanning for ordinært ansatte i 2019:
1. Lærekandidatordningen. For å holde oss faglig oppdatert deltok fagansvarlig VTA og en
arbeidsleder på et oppfriskningskurs om gjennomføring av lærekandidatordningen, i regi av
Utdanningsetaten.
2. Karriereveiledning. Vi ønsket å videreutvikle vår kompetanse innenfor karriereveiledning, som er
et viktig verktøy i begge avdelingene våre. Fagansvarlig på AFT studerte Karriereveiledning på
Høyskolen i Lillehammer, som inngår i masterstudiet. Dette var gjennomført og godkjent våren
2019.
3. Førstehjelpskurs i regi av Arca Bedriftshelsetjeneste. Ble avholdt i våre lokaler, for alle ansatte og 1
AFT-deltaker.
4. GDPR. Kurs i regi av ASVL. Innføring i GDPR og databehandlingsloven. Nestleder og GDPRansvarlig deltok på dette kurset, som ble avholdt på Gardermoen (1 dag).
5. Fagkonferansen 2019 i regi av Arbeid & inkludering. Temaet for konferansen var økt inkludering.
Fagansvarlige ved bedriften deltok på denne todagers konferansen på Gardermoen.
6. VTA-konferansen 2019 i regi av Arbeid & inkludering. Temaene for konferansen var
nettverksbygging, faglig oppdatering, rørelser i bransjen fremover, fokus på resultat og ny kravspek;
kvalifisering.
7. Arbeidsseminar. Personalgruppa hadde et arbeidsseminar på Norefjell våren 2019. Temaet var
«Kommunikasjon og samarbeid» med foredragsholder Vibeke Holtskog.
8. Sosiale medier. Frokostseminaret «Ta sosiale medier til det neste nivået» i regi av Dinamo
Kommunikasjon. Daglig leder og fagansvarlig VTA deltok på seminaret i Dinamos lokaler i
Scweigaardsgate.
9. ASVL Øst seminar i Halden; nestleder, daglig leder og styreleder.

Fagtimen
Vi ønsker kontinuerlig å utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for
Nordpolen Industrier. Samt å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Fagtimen betyr at alle i
personalgruppa legger frem et foredrag om et på forhånd valgt og godkjent tema. Dersom man har vært på et
seminar eller konferanser, kan det være ønskelig at man bruker fagtimen til å legge frem derfra.

26

Klager og avvik
Nordpolen Industrier har skrevet 12 avviksmeldinger i løpet av 2019 og mottatt 2 klager. Vi har fokus et
gjennom året på å skrive ned avvik når de inntreffer, for å lettere kunne sette inn tiltak og forbedre oss.
Avviksmeldinger (og eventuelle klager) blir fortløpende behandlet, og det settes inn tiltak ved behov. Det er
for 2019 ikke rapportert inn noen skader på arbeidsplassen.

Oppdrag og omsetning
Arbeidsoppgavene i 2019 har variert som tidligere år. Hovedoppgavene i VTA-avdelingene gjennom året
har vært pakking og utsendelser for nettbutikker, samt produksjon av buttons som har vært økende gjennom
året. Vi har plukket epler og solgt «Eplehøst». Vi har laget flere egnenproduserte produkter, blant annet
hadde vi en større levering av julegaver til Bouvet og Snøhetta.
Vi har fokus på ekstern arbeidspraksis. Vi ønsker å være tettere på samfunnet for å minke avstanden mellom
oss og andre bedrifter i samfunnet. Vi ønsker å være fleksible, synlige og samfunnsengasjerte. Fortjenesten
når VTA-ansatte er i eksterne bedrifter er lavere enn ved våre andre oppdrag, men det gir en stor stolthet for
den enkelte ansatte.
Sammenlignet med 2018, har vi hatt en økt omsetning på 31 %. Dette er et resultat vi er godt fornøyd med.

Ny strategisk plan
Vi har skrevet ny strategisk plan i 2019. Denne varer frem til 2022. Vi har hatt et godt samarbeid med
Dinamo kommunikasjon dette året, og de har også bidratt inn i det strategiske arbeidet.

Dinamo Kommunikasjon og Nordpolen Industriers personalgruppe fra workshop.

Arbeidsmiljø
Det er (per 31.12.19) 10 ordinært ansatte ved bedriften, hvorav en har en 60 % stilling. Av disse er det 6
damer og 4 menn. Vi har vikar i 100 % stilling som VTA arbeidsleder som følge av en langtidssykemelding.
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Vi har fellesmøte hver mandag morgen, hvor vi går igjennom hva som skal skje utover uka. Vi har et
fagmøte for personalgruppa hver onsdag morgen, hvor agendaen er kollegaveiledning og faglig
utfordringer/caser. Vi avholder ledermøter med hele personalgruppa hver 14. dag. I tillegg kommer
evalueringsmøter. Alle VTA-ansatte deltar på et morgenmøte hver mandag sammen med arbeidsledere. Her
informeres det om ukas arbeidsoppdrag og annet av interesse for de ansatte. Dette er et diskusjonsforum
hvor alle kommer med sine innspill og ønsker etc. Vi går gjennom de ansattes plikter og rettigheter, samt
miljøreglene.
Vi gjennomfører brukerundersøkelser for personalgruppa hvert år. Vi har vurdert 2019-resultatene slik:
Dersom det er tre eller flere personer som har svart under 4 (hvor måleenhetene er 1-6) setter vi inn tiltak.
Brukerundersøkelsen for 2019 gav følgende resultater:
Fysiske arbeidsmiljø
- Tunge løft og støy:
2 av 9 har svart at det er litt tunge løft. Vi oppfordrer alle til å benytte de hjelpemidlene som er
tilgjengelig. 2 av 9 at det kan være litt støy. Vi har innført nye rutiner som sier at det skal være ro ved
arbeidsbordene under arbeidsøktene. Begge disse resultatene var en forbedring fra i fjor.
Psykososiale arbeidsmiljø
- Stress på jobben:
2 av 9 opplever en del stress, og 3 av 9 opplever noe stress. Under spørsmålet om det er passe
arbeidsmengde, opplever 4 av 9 at det er for stor arbeidsmengde. Våren 2020 skal vi bruke tid på å
kartlegge arbeidsoppgaver og stressfaktorer. Vi vil bruke arbeidsseminaret til dette.
- Under «Jeg kan be om oppfølging etter en psykisk påkjenning» opplever 2 av 9 opplever dette
vanskelig, og 1 opplever dette noe vanskelig. Våren 2020 skal vi bruke tid på å kartlegge, finne gode
arenaer og skape trygghet. Bruke arbeidsseminaret, samt jobbe med dette i sammenheng med
kollegaveiledning. Spørsmål om «jeg gir kollegial støtte» ga derimot veldig positive svar.

Tillitsvalgt/FLT
Nordpolen Industrier har en hovedtillitsvalgt, som er valgt av de fagorganiserte arbeidstakere ved bedriften.
8 ordinært ansatte er medlem i FLT. Klubben har i 2019 bestått av 3 medlemmer: Hovedtillitsvalgt,
nestleder og sekretær. Det gjennomføres drøftingsmøter, klubbmøter og medlemsmøter.

Bedriftshelsetjeneste
Bedriftshelsetjenesten og HMS-arbeidet følges opp gjennom hele året med jevnlige møter. Nordpolen
Industrier hadde i 2019 en avtale med Arca Bedriftshelsetjeneste om levering av bedriftshelsetjenester.
Vi har benyttet oss av Arcas tjenester i enkeltsaker gjennom året, samt at vi har deltatt på kurs om
seniorpolitikk.

IA bedrift
Nordpolen Industrier er en godkjent IA bedrift. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre
arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, samt forebygge og redusere sykefravær.
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Utflukter og turer
Tur til Hunderfossen juni 2019.
Årets tur med VTA-avdelingen og hele personalgruppa gikk i juni til Hunderfossen Eventyrpark. Her
besøkte vi både fornøyelsesparken og bondegården, samt at vi gikk turer, spilte minigolf og syklet.

Tur til Finnerud i Nordmarka mai 2019.
Vi besøkte igjen Finnerud Aktivitetssenter innerst i Sørkedalen. Vi hadde en flott dag i marka. På Finnerud
jobber Oslo Røde Kors for at ulike grupper skal få en tilrettelagt dag med opplevelser i vakre omgivelser. Vi
gikk rebusløypa, fikk kjøre hest og slede, fikk presentasjon av Finnerud og lunsj. Takk til daglig leder Jan
Briseid og alle de frivillige på Finnerud.

Julebord 2019
Tro mot tradisjonen hadde vi julebordet vårt på Linne hotell. Det var en hyggelig middag med festpyntede
kolleger og en bugnende julebuffet. Etter middagen var det levende musikk og dans.
Julebord er en fin anledning å sette pris på noen som har gjort en ekstra innsats gjennom året som snart er
forbi. Vi delte ut følgende priser for 2019:
▪

Årets miljøarbeider: Michelle - som har det varmeste smilet og et stort hjerte for alle mennesker.
«Du ser alle med respekt og verdighet, og du gleder oss med ditt gode humør og din positive
innstilling».

▪

Årets kollega: Tone Anita - som har gjort et strålende arbeid hver dag gjennom hele 2019. «Du
husker på og tar vare på alle, og sørger for at vi får deilig mat til lunsj

▪

Årets medarbeider: John Christian - som påtar seg ansvar, er dedikert, løsningsorientert og
ryddig. «Du sier alltid ja og gjør det lille ekstra hver dag».

Vi hedret alle som har vært ansatt ved Nordpolen i over 20 år. De fikk også en gave fra bedriften.
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Planer og mål for 2020

Nordpolen Industrier har følgende planer og mål for 2020:
1. Nye lokaler: Komme til rette, endring og forbedring av rutiner, gjøre oss kjent i vårt nye lokalområde
og ha en større innflytningsfest.
2. Kompetanseheving hos ordinært ansatte for å dekke eventuelle gap i forhold til kravene i
kravspesifikasjonen.
3. Kvalifiseringsprogram for VTA-ansatte. Imøtekomme kravene i kravspesifikasjonene fra NAV. Med
et spesielt fokus på karriereveiledning, inkludert kartlegging av karriereferdigheter og jobbmatch.
Kompetanseheving hos tiltaksdeltakere ved å følge vår interne kurskalender.
4. Kompetanseheving innenfor Barne- og ungdomsarbeider og Helsefagarbeider for AFT-deltakere.
5. Investere i et godt produksjonskjøkken og lage egne produkter for salg. Stikkord her vil være:
Bærekraftige produkter, håndlagde ting fra bunnen, lokale (rå)varer, gode tilrettelagte
arbeidsoppgaver og unike produkter som gir stolthet og stort salg, samt vise oss frem for markedet,
velge salgskanaler og øke lunsjtilbudet.
6. Skaffe flere kunder, samarbeidspartnere og arbeidsoppdrag: Øke sysselsetting. Bli mer synlige i
markedet og samfunnet.

På befaring i nye lokaler på Myrens Verksted.
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Vi setter stor pris på alle våre
samarbeidspartnere og følgere gjennom
2019. Dere betyr mye for oss!
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