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Workshop kring daglig 

sysselsättning

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård 

och sakkunnig Annette Tallberg

FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla

– också för dem som behöver stöd i vardagen. 
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Dagens tema

• Daglig sysselsättning

– Olika former av sysselsättning

– FN-konventionen om daglig sysselsättning och arbete

• Workshop om daglig sysselsättning
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Daglig sysselsättning?

= vad gör du på vardagarna?



Dagverksamhet?

• Ofta för personer som behöver mycket stöd

– Ordnas vanligen i dagverksamhetscenter

• I dagverksamhet kan man till exempel

– Studera

– Motionera

– Handarbeta

– laga mat

– umgås



Arbetsverksamhet

• Ordnas vanligen i arbetsverksamhetscenter

• Arbetsverksamhet är oftast

– Textilarbete

– Köksarbete

– Städning

– Fastighetsskötsel

– Monteringsarbete

– Förpackningsarbete



”Utlokaliserat” arbete

• Öppen arbetsverksamhet
– Arbetsuppgifter på en ”vanlig” arbetsplats

• Kan få stöd för arbete ex av en arbetskonsulent
– hjälper att söka arbete

– förhandla med arbetsgivaren om arbetsavtalet

– lära sig arbetsuppgifterna

– bekanta sig med arbetsplatsen

– utvecklas inom arbetsuppgifterna

• Möjlighet att få se ”riktiga” 
arbetsplatser
– Men får inte lön



Hur många av er...

• Jobbar på en dagcentral?

• Jobbar på en arbetscentral?

• Jobbar med utlokaliserat arbete?



Hur många av er...

• Jobbar både på arbets- eller dagcentral 
och med utlokaliserat arbete?

• Får lön för sitt jobb? 



Varje människa ska ha rätt till

• självbestämmande 

• möjlighet att påverka sitt eget liv

• att delta i samhällelig verksamhet 

• att vara en del av närsamhället

• lika möjligheter och lika ersättning 
för arbete av lika värde

Vad säger FN:s konventionen?
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Workshop

• Vi delar in oss mindre grupper.

• Vi funderar på vår egen vardag och daglig 
sysselsättning.

• Till slut diskuterar vi tillsammans 
vad vi kommit fram till.



1. Fundera på din egen vardag

1. Arbetsuppgifter

2. Arbetskamrater och förman

3. Stödperson

4. Stämningen på jobbet



• Vad är bra?

• Vad är inte bra? 
Vad skulle du vilja ändra på?

• Vad skulle du vilja göra i framtiden?
– Andra uppgifter?

– Studera?

– Jobba med något annat?

Skriv eller rita dina/era tankar på papper.

Din egen vardag
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Diskussion

• Vad skulle du vilja ändra på?

• Vad skulle du vilja göra i framtiden?
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TACK FÖR ATT NI DELTOG!


