
En tøff jobb. 
Fra Pizzabrett til Pengebinge. 

 
 
”Inkludering”, ”likeverdig rett til arbeid” og ”et meningsfylt liv” er begreper som er ”inne” for tiden. 
Dette er begreper som ikke alltid er like lett å realisere i praksis. 
 
Når en da lykkes føles det viktig å fortelle andre om hva en har gjort og fått til.  
 
HENNING er en ung mann på 23 år som har en jobb litt utenom det vanlige. 
Han er modellbygger og har i snart 3 år arbeidet med en modell av ANDEBY. 
 
Gjennom hele skoletiden har Henning vært vant til å arbeide prosjektrettet.  
Som et ledd i Hennings tilbud ved Melhus Videregående Skole, startet han med 
arbeidstrening ved Oppigard Arbeidssenter i 1996.  
En hadde klare forestillinger om at en skulle ta utgangspunkt i Hennings interesser og ferdigheter og ikke være låst i 
eksisterende arbeidstilbud. 
Det som var helt sikkert  var at Henning skulle lage noe, i og med at han helt siden han var liten har vært opptatt å 
omsette sine kreative ideer i virkelige produkter.  
Hva som skulle produseres var imidlertid ikke like selvfølgelig.   
På Oppigard møtte han et godt tilrettelagt og positivt miljø som har vært helt avgjørende for å skape Hennings jobb. 
 
Hvorfor har Henning behov for et tilrettelagt arbeidstilbud? 
De første seks leveårene kunne ingen ane at det var noe spesielt med Henning. 
Han utviklet seg normalt og var en aktiv og uvøren gutt som lærte seg å klartre før han kunne gå, slik at varemerket 
hans ofte var et blåmerke i panna eller en kul i hodet. 
Han så ut på verden igjennom to store lyseblå øyne som lyste av 
iver og nysgjerrighet. 
Redsel og tilbakeholdenhet var fremmedord. 
 
Da Henning var 6 år begynte han å  se dårlig. 
 
Han fikk etter relativt kort tid stilt diagnosen Spielmeyer-Vogt.  
 

Hva er Spielmeyer-Vogt ? 
Denne fremadskridende sykdommen, som angriper sentralnervesystemet, utvikler seg sakte over en 20-årsperiode 
og medfører blindhet, epilepsi, nedsatt korttidshukommelse, lærevansker, mental stagnasjon, fysiske vansker som 
etter hvert fører til avhengighet av rullestol og språkvansker  som tilslutt medfører tap av taleevnen.   
De komplikasjoner som oppstår gjør at personer med Spielmeyer-Vogt blir pleietrengende i ung alder og sjelden blir 
eldre enn 30 år. 
 
Denne situasjonen skaper store utfordringer både for Henning og de som skal bistå ham. 
Han er avhengig av praktisk bistand med alle gjøremål, og mer og mer av aktiviteten for Hennings del skjer  
”i hodet hans.” 
 
I starten ble det produsert brødfjøler og pizzabrett og alt av tre som kunne gis bort. Etter hvert som ”markedet ble 
mettet”, forsvant Hennings motivasjon for å fortsette denne produksjonen.  
Til slutt oppsto ideen om å lage et landskap til alle figurene Henning har samlet gjennom årene. Han har hundrevis 
av små plastikk-figurer, de fleste med opprinnelse i Walt Disneys verden. Ideene var mange; Både Ole Brumm’s 
”100-metersskog” og smurfenes landsby var på tale. Henning kom etter hvert selv med svaret:  ANDEBY.   
Henning har alltid vært opptatt av Donald og vennene hans og det som skjer i Andeby. 
Dette arbeidet har så langt gitt Henning og hans hjelpere mange spennende arbeidsdager og det foreløpige resultatet 
vil stå utstilt her i Melhus Rådhus fra 11.06.2001 og utover sommeren.  



Arbeidsmetoden. 
Et viktig stikkord i Henning tilværelse er fleksibilitet.  Det er avgjørende at en bruker nødvedig tid på alle gjøremål 
og at klokka blir gitt en underordnet betydning. 
Planlegging og forberedelse er andre viktige nøkkelord. 
Allerede ved frokostbordet i Hennings bolig i Lenaveien 1 starter forberedelsene til arbeidsdagen.   
Dagsformen kan være høyst variabel og det er viktig å legge opp dagen etter den.  
Den personen som er sammen med Henning fra han våkner om morgenen følger ham også på jobb og er Hennings 
”hender” for dagen.  Når morgenrutinene er unnagjort, drar disse to i Hennings bil til Oppigard.  Tidspunktet 
varierer fra dag til dag. 
På denne måten skapes kontinuitet og trygghet for Henning og en unngår tidkrevende rapportering mellom bolig og 
arbeidssted.  
Det er ifølge turnus fem av personalet i Lenaveien  som er sammen med Henning  på Oppigard.  
I praksis har et sted mellom 10 og 15 personer deltatt i byggevirksomheten. 
 
Arbeidet med Andeby er organisert som et prosjekt med egen prosjektleder.  Likevel har alle ”arbeidere” frihet til å 
gjøre det de har mest lyst til.  Dette har frigjort en kreativitet som ingen kunne forvente på forhånd.  Denne 
kreativiteten sammen med Hennings motivasjon har gjort Andebyprosjektet til  noe spesielt.  
 

Eksempel på ide – materiale – beskrivelse: 

   
 
 
 
Henning er med på alle trinn i prosessen:  

- Planleggingen av hva som skal lages     
- Innkjøp eller samling  av byggematerialer 
- Praktisk arbeid som saging, pussing, liming og maling. 

 
 
Det er Hennings motivasjon som er hoveddrivkraften. Den som arbeider med modellen kommuniserer hele tiden med 
Henning og forteller hva en holder på med. På den måten opplever Henning hele byggeprossessen.  
 
Når Henning ikke er motivert opphører byggeaktiviteten og en gjør noe annet.  
 
For å fange og holde på Hennings oppmerksomhet har en benyttet forskjellige tema. 
Eksempel:  
Feierens arbeide.  Alle i Andeby har murpipe og takstige.  
Dyrene på bondegården. 
Post.    Alle i Andeby har postkasse. Hvem får hvilken type post?  
Småfulger.   Ser en nøye etter i trærne og på bakken i Andeby vil en se  
   flere fuglereder. 
 
Sang, musikk og høytlesning er også viktige ingredienser i Hennings arbeidsdag. 



Positive virkninger av Andebyprosjektet. 
Å ha en spennende jobb å dra til flere dager i uka er avgjørende for å holde Hennings ”maskineri” i gang.   
Prosjektet har stor betydning for Hennings identitet. Etter å ha vært skoleelev i alle år oppfatter Henning seg nå 
som modellbygger.  Det å holde på med et slikt prosjekt gir ham oppmerksomhet fra omgivelsene og en status han 
ellers ikke ville ha hatt.   
De aller fleste på Oppigard er opptatt av hva Henning holder på med og stikker innom verkstedet en gang iblant for 
å se hva som er laget siden sist,  og for å slå av en prat.  De sosiale kontaktene Henning får på Oppigard profiterer 
han på også i fritida. 
 
For Henning er Andebymodellen et kommunikasjonsverktøy.  
 
Personalet i Lenaveien 1 gir uttrykk for at prosjektet også betyr mye for dem.  Det føles godt og meningsfyllt å være 
delaktig i å lage noe som skaper så mye glede og begeistring. 
Selv om  selve byggeprosessen er så enkel at alle kan bidra, har mange oppdaget  ”skjulte” kreative sider ved seg 
selv. 
 
At Andebyprosjektet eksisterer har også stor betydning for Oppigard Arbeidssenter.  Det er med på å underbygge 
mangfoldet i aktiviteten på Oppigard.  Det gir inspirasjon til å tenke i nye baner og viser at det nytter å skape 
meningsfylte arbeidsplasser uten bruk av store ressurser.  
 
 

Hva med framtida? 
Det er ikke mulig å forutsi hvor lenge Henning vil kunne fortsette arbeidet med modellen. 
Når han ikke lenger kan dra til Oppigard, kan man flytte modellen og aktiviteten til boligen i Lenaveien.  Etter at 
Onkel Skrues herskapshus er ferdig på den 4. plata, har en tanker om å bygge Andeby sentrum med høyhus, 
butikker og Andebyparken med statue av Andebys grunnlegger Kornelius Kvakk.  Det er også planer om å flytte 
pengebingen lenger ut på landet og gjøre den større.  Tiden vil vise.... 
 
  

Habilitering i praksis. 
Fra 01.01.2001 ble det vedtatt nye helselover. Disse sikrer 
mennesker med behov for langsiktige, omfattende og koordinerte 
tilbud, rett til å få laget en individuell plan.  En slik plan skal ifølge 
loven være helhetlig og individuelt tilpasset. 
 
Henning har i allerede i noen år hatt en slik habiliteringsplan, 
utviklet av Melhus kommune i samarbeide med Tambartun 
Kompetansesenter og Hennings foreldre.  
 

Denne planen er skrevet slik at den skal 
kunne være tilgjengelig for flest mulig.  
Henning og hans foreldre har besluttet at 
den fritt skal kunne brukes som et 
eksempel på en individrettet plan som en 
motvekt til alle systemrettede maler som 
etter hvert blir laget rundt omkring. 
 

Alle som arbeider med og for Henning er overbevist om at de 
holdningene denne planen er med på å underbygge, har bidratt til å 
skape et helhetlig opplegg rundt Henning som alle med omfattende 
bistandsbehov fortjener og har krav på.  
  

 
 


