Grobunn Opplærings, - og Arbeidssenter (GOAS).

«Målet for GOAS er å gi plass til personlig utvikling for den enkelte unge voksne; både fin og
grovmotorikk, psykisk bevegelighet/stabilitet, hverdagstrening og sosial kompetanse. Vi
ønsker å gi et mangfold av erfaringer, som motiverer på veien til å bli voksen, og til å ta
størst mulig ansvar for eget liv. Vi utdanner ikke Grobunn-lærlinger/ungdommene bare til å
mestre et fag, men til å mestre livet. Vi vil ut fra den enkeltes forutsetninger utvikle og
dyktiggjøre de unge til et selvstendig og for dem et meningsfylt liv».
Når du har et arbeidstreningstilbud på Grobunn, får du muligheten til å prøve ut mange
forskjellige arbeidsoppgaver og verkstedsområder. Vi ønsker at du får erfare hva du liker å
jobbe med og få kunnskap om hvilke ferdigheter som trengs på de ulike arbeidsområdene.
Vi mener det er viktig at ungdommer med spesielle behov får mulighet til å selv bestemme
hvilke arbeidsoppgaver som passer for dem, og opparbeider seg kompetanse på de aktuelle
områdene. Det er viktig å få brukt sine ressurser og kunne bidra med sin arbeidskapasitet.

Her ser du en kort beskrivelse av hva vi kan tilby av ulike verkstedsområder:

GOAS tove- og tekstilverksted:
Her øves håndarbeidsteknikker av mange slag. Vi tover, maler, klipper, syr og produserer
tenn- briketter. Verkstedet utfører klesvask for skoleelevene og for skolekjøkkenet og GOAS.
Det innarbeides teknikker og øves finmotorikk.
Mange av produktene selges i butikken vår.

GOAS butikk og foredlingsverksted:
Vi produserer masse ulike produkter og legger opp til mest mulig pedagogisk deltakelse av
brukerne i foredling, pakking og prosessering fram til for eksempel sylting eller safting, og
videre til salg i butikken. Butikken drives som et selvstendig verksted.
Vi baker og lager varm mat for internt bruk. Vi bestiller store kvanta med for eksempel mjøl,
sukker, havregryn, krydder og ris, slik at brukerne kan veie opp i mindre kvanta. Dette er
gode arbeidsoppgaver fordi det fordrer nøyaktighet og gir konkret opplæring i mål og vekt.
Det videreforedles både te, krydder, urter og bær; noe som innebærer opplæring i
nøyaktighet og hygiene.

Vi dyrker masse grønnsaker på gården, og dette må sorteres, pakkes og noen ganger
forvelles.
Kundene i butikken gir brukerne erfaringer med kundebehandling og service.

GOAS verkstedgrupper i fjøs og gartneri:
Gården er en fantastisk opplærings arena for ungdommene. Her lærer de å håndtere masse
ulike oppgaver og lærer at både dyr og planter trenger stell.
De unge veiledes til å ta mest mulig ansvar for gården og produksjonen, og dermed få et
«eierforhold» til gårdens drift. De skal erfare at alt på gården forandrer seg med årstidene.
På gården får ungdommene oppgaver som krever grovmotoriske og finmotoriske
ferdigheter, øvelse i konsentrasjon, utholdenhet og koordinasjon. Disse ferdighetene øves
gjennom bruk av ulike håndredskap, sånn som spade, høygaffel, trillebår, river, kniv, saks og
børster.
Hver dag må noen fore og stelle dyrene på Grobunn. Vi har både griser, storfe, sauer,
kaniner, geiter og høner. Det måkes møkk, ordnes med komposthauger, plukkes og renskes
grønnsaker, og kastes halm og høy fra låven slik at dyrene kan spise og ligge godt. Dyrene

børstes, fjøset rengjøres, løv rakes, det plantes, såes, lukes og høstes i gartneriet. Med andre
ord; det er masse spennende oppgaver som ungdommene kan bidra med.

GOAS landskap-, skog- og vedgruppe:
Vedgruppen har ansvar for å produsere 160 fastkubikk ved til stedets vedfyrte
sentralvarmeanlegg. Her må det kappes, sages, kløyves, og stables ved.
Det produseres også ved i kubikksekker og 60 liters sekker som vi selger.
Vedgruppen tar noen kortere tynningsoppdrag utenfor Grobunn hvert år for å kunne
oppleve å delta i skogpleie. Ungdommer som ønsker å få opplæring på kløyvemaskiner, kan
få det og eventuelt bli godkjent for dette arbeidet etter gjennomført opplæring.
Sikkerhet og godt arbeidsmiljø er spesielt viktig i vedgruppen. Det er alltid en medarbeider
ekstra til stede i tillegg til arbeidsleder.
Om våren kommer oppgaver i parkanlegg og landbruk som prioritet. Å sette opp gjerde til
husdyra kan være et aktuelt prosjekt. I høst-halvåret følger bærplukking og høsting av
poteter og grønnsaker.

GOAS vedlikeholds og snekkerverksted:
I dette verkstedsområde produserer vi hagemøbler, barnestoler, potetkasser, grønnsakkasser, krakker og annet på bestilling. Alt gjøres på oppdrag og for salg til kunder.
Ungdommene utøver snekker-håndverk gjennom konkrete oppgaver som saging, pussing,
liming, høvling, innfelling med stemjern, boring og ved å spikre. De monterer sammen
delene med skrutrekker, skrunøkkel og batteridrill, og de gjør overflatebehandling med
pensel. Det brukes håndverktøy som rammesag, hammer/klubbe, stemjern, høvel, drill og
pensel.
Det er ut i fra egne forutsetninger at ungdommene kan gjøre ulike oppgaver; som betyr at de
kan delta i hele eller deler av produksjonen under veiledning. Det er et mål at de skal
beherske flest mulige oppgaver, og at de skal arbeide mest mulig selvstendig.

