
 
Enhet for arbeid og aktivitet

SØKNAD OM PLASS VED ØYER ARBEIDSSENTER

Øyer arbeidssenter gir fortrinnsvis tilbud om dagaktivitet i form av varig 
tilrettelagt arbeid til brukere i aldersgruppen 18-67 år som av ulike årsaker har 
vansker med å kunne ta del i ordinært arbeid. Tilbud ved arbeidssenteret er 
ulønnet.

Personalia søker:
Etternavn:                                                            Fornavn:

Adresse: Tlf:

Fødselsdato/år:
Nærmeste pårørende: Tlf:

Evt Verge: Tlf:

Jeg søker om plass ved enhet for arbeid og aktivitet/Øyer Arbeidssenter. Sett 
tallene 1 2 og 3 i prioritert rekkefølge i rutene foran ønskede arbeidsstasjoner 
(skifte mellom arbeidsstasjonene A, B, D, E og F må påregnes avhengig av 
arbeidsoppgaver og personellmessig kapasitet.) Tilrettelagt plass på senteret 
eller utenfor kan også kombineres.

A. Snekkeriet og malebua E. Tekstilproduksjon/ oppdrag    
     i.f.t. andre bedrifter og som   
     utføres på senteret.

B.  Kjøkken/Bakeriet F. Vedproduksjon/salg
C. Gårdsarbeid/Inn på tunet G. Varig tilrettelagt arbeid i   

     ekstern bedrift
D. Vaskeriet

Ønskede dager og antall timer per. uke: Skriv opp dine ønsker. Starttidspunkt
og avslutningstidspunkt må bl.a. tilpasses kollektivtransport eller andre 
transportmuligheter dersom du ikke har bil.
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Heltid kl.:09.30 - 15 Mandag – Fredag

Deltid (sett kryss) Antall dager Fra kl:……..Til kl:……..

Er det opprettet ansvarsgruppe? (sett kryss) Ja:  Nei:    
Hvis ja, hvilke hjelpere er med? (for eksempel fra NAV, hjemmetjenesten, 
psykiatritjenesten, lege etc)

Hvis nei,- er det behov for ansvarsgruppe?..........

Ditt mål med å søke plass ved arbeidssenteret:

________________________________________________________________

Har du sammen med andre utarbeidet en individuell plan for deg?  
Ja:    Nei: 

Andre opplysninger:
(sett kryss)

Bor hjemme hos 
foreldre

Bor i egen eid bolig/
leid bolig

Bor i bo-
fellesskap

Andre boforhold

Har du hjelp i hjemmet?: Ja:  Nei:  Hvis ja, antall timer per uke ……
Hva slags hjelp?.......................…………………………………………... ……  
Har du andre aktivitetstilbud (f.eks lag/foreninger)? Ja:    Nei:      

Hvilken tjeneste kan enhet for arbeid og aktivitet kontakte for evt 
nærmere opplysninger:______________________________________
Navn på 
kontaktperson:__________________________________Tlf._______

Dato: Underskrift
søker:

Utfylt skjema sendes: Øyer kommune, Enhet for arbeid og aktivitet, Kongsveien 1602, 
2635 Tretten
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