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Boka hører til aktivitørfaget på Vg2. Boka tar for seg de grunnleggende ferdighetene du må ha, og hvilke
områder du må sette deg inn i for å bli en god aktivitør. Forfatterne har fokus på det friske hos mennesket,
og boka viser hvordan og hvorfor du må planlegge, sette mål for aktiviteter og ta hensyn til behov i
tilretteleggingen av aktiviseringen. Du får gode tips om hvordan du skal organisere arbeidet, motivere til
aktiviteter, og hva det vil si å respektere mennesker. Boka omtaler lover og regler, HMS og hjelpemidler du
må forholde deg til i yrket.
Til boka er det en egen nettressurs med mer fagstoff, oppgaver, øvelser, oppskrifter og illustrasjoner og
filmklipp.
Komponenter:
- Aktivitørens fagbok - Aktivisering og administrasjon
- Aktivitørens helsfag - Brukergrupper og sykdomslære, samt Aktivitørlærlingens bok
- Aktivitørfaget Vg3
- Aktivitørfaget nettressurs
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Boka hører til aktivitørfaget Vg3. Aktivitørlærlingens bok skal være en teoretisk og praktisk støtte for deg
under hele læretiden. Du finner råd og tips som er nyttige i det daglige arbeidet med alle typer brukere. Det
beste utbytte av boka får du ved å bruke den jevnlig som teoretisk bakgrunn for det praktiske arbeidet.Til
boka er det en egen nettressurs med mer fagstoff, oppgaver, øvelser, oppskrifter og illustrasjoner og
filmklipp.
Komponenter:
- Aktivitørens fagbok - Aktivisering og administrasjon
- Aktivitørens helsfag - Brukergrupper og sykdomslære, samt Aktivitørlærlingens bok
- Aktivitørfaget Vg3
- Aktivitørfaget nettressurs
Eva Austad har lærerutdanning med bachelor i pedagogikk fra NTNU. Hun har videreutdanning i
rehabilitering og 25 års erfaring som aktivitør fra psykiatri, rehabilitering og eldreomsorg. Hun er
kontaktlærer på Vg2 aktivitør ved Thora Storm videregående skole.
Inger Melby er yrkesfaglærer med videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid fra Høgskolen i
Akershus. Hun har industrierfaring, 10 års erfaring med aktivitørarbeid i psykiatrien og har dessuten
arbeidet som håndverksutøver. Hun har arbeidet som faglærer i aktivitørutdanningen ved Romsdal
videregående skole siden 2005.
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Boka hører til aktivitørfaget på Vg2. Boka tar for seg grunnleggende kunnskap som aktivitøren trenger om
hvordan kroppen fungerer og utvikler seg. Du kan lese om hvilke sykdommer vi kan være født med, og
hvilke sykdommer vi kan få senere i livet. Boka har også et kapittel om hvordan vi skal utføre førstehjelp i
kritiske situasjoner. Boka inneholder det som er viktig for aktivitøren å vite i sitt arbeid med mennesker med
ulike behov for tilrettelegging. Du får råd og ideer til aktiviteter, og til hva du må ta ekstra hensyn til i
arbeidet.Til boka er det en egen nettressurs med mer fagstoff, oppgaver, øvelser, oppskrifter og
illustrasjoner og filmklipp.
Komponenter:
- Aktivitørens fagbok - Aktivisering og administrasjon
- Aktivitørens helsfag - Brukergrupper og sykdomslære, samt Aktivitørlærlingens bok
- Aktivitørfaget Vg3
- Aktivitørfaget nettressurs
Eva Austad er utdannet aktivitør med videreutdanning i rehabilitering, og er bachelor i pedagogikk fra
NTNU. Hun har 25 års erfaring fra psykiatri, rehabilitering og eldreomsorg og underviser nå på Vg2 aktivitør
ved Thora Storm videregående skole i Trondheim.
Karin Holvik Kjørrefjord Dagh er utdannet aktivitør og har lærerutdanning i Design og håndverk. I tillegg har
hun videreutdanning som bibliotekar. Hun har 10 års erfaring som aktivitør i eldreomsorg og mange års
erfaring som lærer på Vg2 aktivitør og Vg1 design og håndverk ved Lister videregående skole.
Inger Melby har yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Akershus, med videreutdanning i
yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Hun har industrierfaring, 10 års erfaring med aktivitørarbeid i psykiatrien
og har dessuten arbeidet som håndverksutøver. Hun har arbeidet som faglærer i aktivitørutdanningen ved
Romsdal videregående skole siden 2005.
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