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ULIKE PROSJEKTER 

• Vik workshop med  KHIB  

• Bake me a cake: Northern lighting, M&J og Bergen 

fengsel 

• Studio Bjørgvin 

 



Vik workshop: Janteloven utfordres 
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Fargelære, lys, bærende konstruksjoner, 

drivved, eksperimenter og muligheter 



Eksterne samarbeidspartnere 

• Northern Lighting, Morten & Jonas og Bergen 

fengsel. Profesjonell salg og markedsføring 

bidrar til at lampen selges i hele verden, 

omtales i designblogger, designblader fra Kina 

til USA. Det siste vi har hørt er at den nå er i 

salg på New Zealand. 

 





Studio Bjørgvin 
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100% Norway 



100% Norway 



Coffee Jack 



Paragrafen kafe 



Baristakurs 

• Paragrafen har blitt en arena for  

  baristakurs 
 

 

KURSBEVIS

 

har bestått BKB kurs 1 og BKB kurs 2. 

Kursene har gitt opplæring i grunnleggende baristakunnskaper. 

Gjennom cupping og brygging har det blitt gitt en intensiv og lærerik 

innføring i kaffeverdenen.Ved smaking av forskjellige typer kaffe, 

brenninger og bryggemetoder har deltaker vært innom hele prosessen 

fra jord til bord, og relaterert det til smak og aroma. 

Det har også vært innføring i hvordan espressomaskinen fungerer 

og gjennomgang av nødvendig utstyr og hvordan det brukes.

Dato / sted Kursholder

Deltaker



Baristakurs  
Kaffebrenning en del av baristakurset 



Fil produkter 

• Felles merking av produktene 

 



Hvorfor design? 

• INNSATTE 

• Aktivisering 

• Læring og mestring 

• Skape mening og nye 
muligheter.  

 

 

 

• ANSATTE 

• Design tilfører arbeidsdriften nye 
impulser 

• Nye måter å tenke på 

• Utvikler nye produkter 

 

 

 

• Prosessen er like viktig som sluttproduktet 

• Arbeidsdriften tilføres resurser og kompetanse 

• Nye læringsarenaer for innsatte og ansatte 

 

 

 

 



Oppsummering 

• Å tilby innsatte arbeid hvor de deltar i selve designprosessen, 

gir mening og stolthet og nye mestringsstrategier. 

•  Å produsere produkter av høy kvalitet som ikke bare ender på 

lager, gir mening og sikrer gode læringsprosesser. I tillegg gir 

det større sjangse for inntjening. 

• Muligheten for at slikt arbeid og designprodukter kan lages i 

små verksteder, vil også kunne utvikle nye typer arbeid i 

verkstedene. 

• Å samarbeide med designfaglig kompetanse kan hjelpe 

arbeidsdriften å opprettholde faglig kompetanse og produsere 

produkter som etterspørres i dagens marked. 

Vår erfaring er at dette er veldig inspirerende og utviklende for 

alle innvolverte parter. 

 





Samarbeid fornyer og vitaliserer 


