
Tematická studijní cesta 
do Norska 

24.4.-30.4.2010
Šance na vzdělání o.p.s. získala 

pozvání na stáž od zástupců 
Kvadraturen Skole Sentre

v Kristiansandu na jihu Norska. 

Tato studijní cesta zmapovala 
vzdělávací systém sociálně a 

zdravotně znevýhodněných osob v 
jižní oblasti Norska a jejich 

postupné začleňování na trh práce.



Kristiansand



Kristiansand (dříve Christianssand)

• Správní město kraje Vest-Adger. Leží na jižním cípu Norska. Žije zde 80.748 obyvatel. Je 
páté největší norské město a největší město regionu Sorlandet. Město má druhý největší 
přístav v Norsku a má i své mezinárodní letiště.

• Ve 13. a 14. století se v místě dnešního Kristiansandu nacházel rušný přístav a rybářská 
osada. V letech 1630 a 1635 místo navštívil dánský král Kristián IV.  A v roce 1641 založil 
na protilehlém písečném břehu řeky Otry město Kristiansand. Bylo založeno v renesančním 
stylu a jako obchodní středisko, aby podnítilo rozvoj této velice strategicky důležité oblasti. 
Král mu také udělil různá obchodní privilegia a na 10 let město osvobodil od placení daní. 
Centrum města se nazývá Kvadraturen, podle původního přísně pravoúhleho uspořádání 
ulic. Nejstarší část města se jmenuje Posebyen a prohlédnout si zde můžete několik bloků 
tradičních bílých norských dřevěných domků z 18. a 19.století.

• Ve městě se nachází novogotická katedrála, pevnost Christiansholm. Je zde také University 
of Agder a tak přes akademický rok v městě Kristiansand pobývá dalších 6500 studentů. 
Adgerská univezita je pátá největší v Norsku a nabízí studium celkem na pěti fakultách: 
Humanitní a pedagogické, Ekonomických a sociálních věd, Umění, Strojírenské a Fakultě 
zdraví a sportu.



Kristiansand



Okolí Kristiansandu



Kvadraturen Skole Senter
Vest – Agder Fylkeskommune 

Odd Bue a Oyvind Grov 



Kvadraturen Skole Senter
Vest – Agder Fylkeskommune 

Tollbodgata 75, 4604 Kristiansand

• Kvadraturen Skole Senter se nachází v centru města Kristiansand. 
• Její počátky spadají do roku 1812, kdy byla školou pouze nedělní pro mladé pracující.  

Každou neděli od 16:00 do 18:00 hod. zde byly lekce rýsování a kreslení, matematiky,  
zeměpisu a historie.

• Nyní je obrovským vzdělávacím centrem skládajícím se z Technické školy, Vyšší odborné školy 
a Centra pro lidské zdroje.

• Technická škola má 200 studentů a věnuje se dalšímu vzdělávání dělníků a řemeslníků.
• Vyšší odborná škola se zaměřuje především na všeobecné vzdělání. Je největší školou svého 

druhu v jižní části Norska. Má 1200 studentů. Dalšími obory jsou: elektrotechnická řemesla, 
zdravotnictví a sociální služby, chemicko-technologická a zpracovatelská řemesla, stavební a 
strojní řemesla a ekonomická studia. Velká část výuky se zaměřuje také na studenty se 
speciálními potřebami a vzdělávání vězňů ve věznici v Kristiansandu.

• Centrum lidských zdrojů nabízí výuku pro dospělé a kurzy pro firmy a výrobní společnosti.



Kvadraturen Skole Senter
Tollbodgata 75, 4604 Kristiansand



Kvadraturen Skole Senter
Tollbodgata 75, 4604 Kristiansand

Bjorn Bangsto, 

• 1) Výuka mentálně postižených 
• Rozdělení dětí dle hendikepu a úrovně. 
• Všeobecný přehled – čtení, psaní, angličtina, matematika, rodný jazyk. Účastnily jsme se 

osobně hodin matematiky a angličtiny a pracovaly jsme s dětmi při plnění úkolů
• Výtvarná výchova – sochařství, malba, koláže
• Mimoškolní aktivity – kultura, výlety, aréna zoo, kemp o letních prázdninách
• Alternativní komunikace – použití obrázků či symbolů k přesnému vyjádření pracovních a 

výukových povinností
• Po skončení vzdělávacího procesu nabídka práce v denním stacionáři



Kvadraturen Skole Senter
Tollbodgata 75, 4604 Kristiansand

• 2) Výuka mládeže s kombinovaným postižením
• Individuální přístup
• Praktické předměty – příprava na samostatné aktivity v denním životě
• Hudba a drama – hra na hudební nástroje, herecké představení . V době naší 

přítomnosti výuka dramatu – hra O Červené Karkulce. 
• Cvičení – plavání, gymnastika, fyzioterapie



Kvadraturen Skole Senter
Tollbodgata 75, 4604 Kristiansand

• 3) Výuka a nácvik praxe pro dospělou mládež s lehkým postižením
• Chráněné dílny – výroba laviček i pro vozíčkáře (hotové lavice jsou po celém Kristiansandu) 

a další vhodné produkty.
• Praxe ve školní kavárně i jídelně



Věznice a vzdělávání v Kvadraturen Skole Sentre     
Tolbodgaten 75, 4604 Kristiansand

Odd Bue, 

• Vězení se nachází v posledních patrech činžovního kancelářského domu poblíž hlavního 
náměstí.  

• Účastnily jsme se právě probíhající výuky(angličtina,norština,matematika,fyzika)
• Měly jsme možnost hovořit při hodině konverzace se dvěma norskými vězni



Praxe a výuka vězňů mimo budovu vězení 
Ole Myklebust

• Chráněná dílna pro vězně s volnějším režimem. 
• Automechanik, lakýrník, zedník atd.



Krossen skole          
Kommunal kompetanseskole, Suldalsveien 2, 4617 Kristiansand

Finn  Arild Andersen,  

• Základní  a střední škola pro děti se specifickými potřebami
• děti ve věku od 6 – 16 let, speciální třídy pro děti s autismem
• Celkem 240 dětí
• 110 pracovníků, domácí i zahraniční studenti – praxe – spolupráce s Univerzitou
• Rozpočet 6 mil. EUR
• Integrační aktivity
• Individuální vzdělávací plán je podepsán rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou
• Slouží současně jako komunitní centrum 
• Mezinárodní  Projekty – Comenius



Valhalla verksted a/s
Industrigata 17, 4632 Kristiansand

Thor Erik Haddeland, 

• Chráněná dílna, založená roku 1982
• vlastnictví Kristiansand komune
• 49 stálých pracovních pozic
• Oddělení pro tělesně i mentálně postižené osoby
• Bonusová půjčka a příspěvek k invalidnímu důchodu
• Opatření nejsou časově omezená
• 95% osob s postižením se nemá šanci dostat na standardní trh práce



Valhalla verksted a/s    
Industrigata 17, 4632 Kristiansand

Thor Erik Haddeland, 

• Truhlářská dílna - přepravní palety (až 80 tis. ročně)
• řezání na řezačce, vlastní produkce (speciální postele, kuchyňské vybavení)
• Montérská dílna - lampy, aluminiové profily, produkty
• Balicí dílna - reklamní produkty, plastové výrobky
• Servisní dílna - úkoly jsou plněny mimo sídlo a/s
• poštovní doručování, správce, uklízení, 
• Recepce/ butik - zaučení a školení, prodej vlastních výrobků
• Jídelna - vlastní provoz



Valhalla verksted a/s    
Industrigata 17, 4632 Kristiansand

Thor Erik Haddeland, 

• Cíl: smysluplné využití pracovních dnů všech znevýhodněných zaměstnanců, systematická 
příprava

• Výhody: sváteční setkávání (vánoce, velikonoce, narozeniny), výlet s přespáním, zdarma 
káva, čaj, voda

• Nabídka: školení a spolupráce s centrem pro vzdělávání dospělých, poradenství, sociální 
problematika, testy



Varodd          
Rigendelen 41, 4626 Kristiansand

Isabella Collet Sikel, 



Varodd          
Rigendelen 41, 4626 Kristiansand

Isabella Collet Sikel, 

• Vzdělávací společnost pro všechny sociální skupiny s vlastní výrobou a produkcí 
• Vlastnictví: Krsitiansand  komune 50 %, stát 23 %, privátní sektor 27 %
• Typy kurzů: pc, jazyky, životní styl a zdraví, účetnictví, zvládání stresových situací, specifické 

vzdělávání (mechanik, pracovník v kavárně …)
• Workshopy s vlastní produkcí (textilní výroba, kompletace, tiskárna, grafické studio) výrobky 

se prodávají po celém Norsku.
• Startovací kurzy:
• 4 týdny – testy a diagnostika
• 10 týdnů – pracovní zkušenost
• Diagnostika - posouzení schopnosti pro dané zaměstnání
• Mezinárodní spolupráce – Dánsko (přenos jejich know how)



Ana Prison – největší věznice jižního Norska        
Rolland fylkeskommune

Klaus Beschel, 



Ana Prison – největší věznice jižního Norska        
Rolland fylkeskommune

Klaus Beschel, 

• Bývalá zemědělská vesnička
• Nyní věznice s kapacitou 220 osob
• V prostoru věznice farma (kravín) – vlastní produkce mléka, truhlářská a mechanická dílna
• V areálu též domky pro vězně s volnějším režimem
• Učitelé jsou zaměstnanci školy, nepatří pod resort spravedlnosti (např. v Německu učitelé ve 

věznicích patří pod justici)
• Možnost získat částečnou kvalifikaci – vazba na národní systém kvalifikací (osvědčení 

vystavuje škola)
• Možnost absolvovat svářečské zkoušky (certifikát vystavuje firma, ne věznice)
• Studium převážně norštiny, angličtiny, 
• ICT – v této oblasti zatím ojedinělá záležitost – Internet pro vězně – speciální servery, 

povolené jen určité stránky – spravuje privátní firma
• Další možnosti : zahradnictví, stavebnictví apod.



Ana Prison – největší věznice jižního Norska        
Rolland fylkeskommune

Klaus Beschel, 



Poděkování patří:

Program Grundtvig - Mobility osob


