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Biksen, Søve
Kl. 19.00
21 medlemmer
Kr.: 1050,Fen/Helgen v/ grendekvinnene Margarita Ødegård og Vibeke Amlie

Margarita ønsket velkommen og leste et dikt om sanne og ekte venner. Alle fikk diktet skrevet på et
kort festet til en silkesløyfe og en rød hjerteformet sjokolade.
Deretter sang vi “Den fyrste song” av Per Sivle
Dagens tema:

Informasjon om KanJa v/Nils Steinar Stavsholt

KanJa er attføringsbedriften i Nome kommune som yter høy kvalitet på produksjon av varer og
tjenester som brukere i distriktet har nytte av.
KanJa Nome er en attføringsbedrift i Nome kommune som også er eier bedriften. Nome kommune
tar ikke ut utbytte, og evt. overskudd overføres KanJa. Den ligger på Dagsrud. KanJa Nome AS er det
nye navnet på tidligere AS Lundi. Den har endret seg fra telysproduksjon til en vekstbedrift. De
hadde 25 årsjubileum i 2013.
KanJa har ikke som mål å tjene penger, men å hjelpe mennesker med ulik t funksjonsnivå videre i
livet i samarbeid med NAV, Midt-Telemarkskommunene, lokalsamfunn og næringsliv. De skal ha et
tilbud bl. a. til de som er på vei ut i arbeidslivet og uføretrygdede som trenger en møteplass.
Mål:
Arbeidet skal bidra til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom
tilrettelagte arbeidsoppgaver i produksjon av varer og tjenester.
Visjon:
Bedriften har som visjon at ”høy kvalitet skal gjøre KanJa til et naturlig valg”. Dett er en utfordrende
visjon som innebærer at det arbeides kontinuerlig med forbedring, utvikling og kvalitetssikring av
arbeidsmiljøet, tilbud og tjenester. De er medlem av Arbeidsgiverforening for Vekst- og
attføringsbedrifter og er sertifisert i både Miljøfyrtårnet som er Norges mest brukte sertifikat for
virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar og EQUASS
kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.
Tilrettelegging skal være individuell. KanJa oppgave er å gi den enkelte et tilbud i bedriften som er
mest mulig tilrettelagt i forhold til den enkeltes forutsetninger, interesser og mål. Derfor kan
bedriften tilby en stor variasjon i tilbud. Bedriften benytter i noen grad arbeidsplasser i egen bedrift.
Målet er at flest mulig skal ha praksisplasser i ordinære virksomheter.

Aktiviteter


VTA varig tilrettelagt arbeid – 24 ansatte
Dette tilbudet er først og fremst for personer som er uføretrygdede. Målet er at arbeidet skal
bidra til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte
arbeidsoppgaver i produksjon av varer og tjenester.

Vaskeri
Vaskeriet har siden starten opparbeidet en stor kundekrets av bedrifter, institusjoner og privatkunder. Det kan du også leveres inn tøy for rens. De har samarbeid med Dahls renseri i Skien.
Ved og brensel
KanJa produserer fyringsved av høy kvalitet.
Vaktmestertjenester
KanJa utfører vaktmestertjenester for innbyggerne i Nome kommune. Målgruppen er
først og fremst eldre og funksjonshemmede i kommunen, men også andre kan motta
deres tjenester. På vår, sommer og høst utfører KanJa følgende vaktmestertjenester:
plenklipping, raking, klipping av hekk trær og busker samt annet forefallende hagearbeid.
På vintertid utføres: snømåking, frakt og stabling av ved.
Kantine og catering
KanJa kantine og catering er lokalisert til bedriftens lokaler på Dagsrud. Her lages mat for egen
kantine, for kantine ved Nome rådhus, til møter og konferanser i Nome kommune, og for
catering.
Makulering
KanJa utfører grundig og sikker makulering. Kundene er i første rekke Midt– Telemark.
Montasje og trearbeid
KanJa har et godt samarbeid med Cappelen Ans og Søve Lekemiljø AS. De produserer egne
postkassestativ og søppelhus.
Biomasse og Bioenergi
KanJa produserer bioenergi basert på flisfyring.
Hjelpemiddellager
Hjelpemiddelservice drives på oppdrag fra Nome kommune. Ordningen drives i nært samarbeid
med den kommunale helse- og omsorgsetaten.
Transport
KanJa er ikke registrert som transportfirma, men har en god del interne transportjobber.


TAS aktivitetssenter – 30 brukere
Trenings- og aktivitetssenter drives av KanJa for Nome kommune. Hjelp til hjemmeboende
demente er i planleggingsfasen.
TAS er et tilbud for personer med en eller flere funksjonshemminger, som bor i kommunen,
og ikke har ”restarbeidsevne” i arbeidsmarkedstiltak, eller som har krav på et dagtilbud i
forhold til ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede.



AB – arbeid med bistand – 18 deltagere
AB er for personer som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å finne eller beholde
ordinært arbeid. AB gir oppfølging og tilrettelegging i praksis eller arbeid i det ordinære
arbeidsmarkedet.
Gjennom karriereveiledning, jobbsøk, CV-skriving, intervjutrening og bedriftsbesøk hjelper KanJa
til med å skaffe eller beholde ordinært arbeid.



APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet – 7 deltagere
Arbeidspraksis er tiltaket for dem som av ulike grunner er usikker på sine muligheter i
arbeidslivet, og som har behov for utprøving og avklaring av egen arbeidsevne.
Tiltaket kan også bidra til å styrke mulighetene til å komme i gang med
arbeid eller utdanningsmulighet. Det tilbyr arbeidstrening med tett oppfølging av veileder
og arbeidsleder i inntil et år.



Avdeling TAS - trenings- og aktivitetssenter – 30 brukere
Dette er et tilbud til personer fra kommunen med en eller flere funksjonshemminger som ikke
kan nyttiggjøre seg et ordinært arbeidstilbud i bedriften. Det stilles derfor ingen
produksjonskrav til de som har tilbudet sitt på TAS.



Full pakke – 10 deltagere
Full pakke er et tilbud til dem som ikke får jobb eller kan være i full jobb i det ordinære
arbeidslivet. Det kan være flere årsaker til at de ikke klarer å være i jobb, for eksempel
rusvansker og psykiske vansker. Full pakke tilbyr tilpassede jobber som kan mestres. Typiske
arbeidsoppgaver er oppussing av leiligheter, flytteoppdrag, utvendig vedlikehold, ryddejobber,
stell av uteområder osv. Etter avtale hentes de hjemme om morgenen, og kjører deg hjem etter
arbeidstid.



Ordinært ansatte - veiledere og arbeidsledere – 21 ansatte
Adressen til KanJas hjemmeside: http://www.kanja.no

Lagsaker

Gjennomgang av saker fra styremøtet i TBK 27. januar 2013.
Høringsuttalelser
1. Strategi mot 2020
Vedtak: Godkjent av HBK
2. Sentral kontingentinnkreving
Vedtak: HBK går imot forslaget, og vil fortsette innkreving av kontingenter som før.
Begrunnelsen er at det blir vanskelig å verve medlemmer, og beholde de vi har.
Dessuten er vi redd for å miste medlemmer.
3. 6 års makstid for lederverv i Norges Bygdekvinnelag
Vedtak: Godkjent av HBK
Ragnhild O. informerte om turen til Eidsvoll.
På styremøtet 27. januar ble det vedtatt å kjøpe garn for strikking av sokker til
Frelsesarmeen. Ingrid informerte om dette, og sa at det også var behov for f. eks.
skjerf, grytekluter.

Servering

Det ble servert rundstykke, kaker og kaffe.

Avslutning Åshild P. takket Ulefoss for et fint arrangement.

