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•

Det är många utbildningar som är klara att genomföras och många som fått
godkänt och är under planering. I avvaktan på att dessa utbildningar också
genomförs så tas för närvarande inga nya utbildningsförslag in i projektet.

•

En studieresa kommer att planeras för representanter från ungdomsråd,
fritidsgårdar till Reggio Emilia för att se och lära om demokrati ‐ barns/ungdomars
inflytande i samhället.

•

Det planerade testet av ”e‐medarbetaren” har lagts ner p g a svagt intresse från
verksamheter i kommunerna och oklar planering av vad som sker efter att testet
genomförts. C V‐projektledning har bedömt att efter testet finns inte utrymme,
inom C V‐projektet, för eventuell fortsättning ”e‐medarbetaren”.

•

En del av upphandlingsutbildningar kommer att tas in i C V‐projektet, men inte
alla delar p g a för stor kostnad.

•

Till den kommande inspirationsföreläsningen om facebook, Frykenstrand 11 april,
har Torsby kommun fått 15 deltagarplatser. Föreläsningen kommer att följas upp
med Workshop i respektive kommun.

•

Informationsstrategerna i kommunerna kommer att få utbildning i ”Relate” –
handlar om att göra intranätet till en internkommunikationskanal. För att om
möjligt minska antalet interna mail.

•

Planering av genomförande för diskussisonsgrupper pågår centralt i projektet.
Deltagarna i fokusgrupperna kommer också att bjudas in att delta.

•

Föreläsningsserien i C V‐projektet börjar hösten 2013. Först ut blir professor Farida
Razulsada, Lund som kommer att föreläsa om kreativitet. I serien ingår också
föreläsning om hot & våld och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
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•

C Vproj.ledning ser på möjligheten att anordna kurs i engelska med fokus på
bemötande för receptioner, badhus, återvinningsstationer. Kanske någon lärare
kan utbilda?

På gång…
•

Sunne, rekryteringsgrupp fick en inbjudan till dagens möte att berätta om deras
arbete i gruppen och planering av aspirantprogram inom C V. Tyvärr kunde ingen
från Sunne komma idag. Planerar för en information längre fram och då kanske
samtidigt med ledningsgruppen i Torsby.

•

Gemensamt i vår projektgrupp är känslan av att det är svårt att få tid för
planering/genomförande av utbildningar, projektet ligger utan för ordinarie
arbetsuppgifter.

•

Fortsatt planering av utbildningsinsatserna inom socialdokumentation, för
samtliga kommuner i projektet, kommer att göras onsdag 27 mars, i Sunne deltar
gör Ulla‐Lena Larsson och Inga‐Carin Bergqvist

•

Vi diskuterar vilka befattningar/tjänster som kan vara aktuella att dela med annan
kommun – modersmålslärare, arkivarie, spetskompetens inom IT… tjänsten
handläggare för skuldsanering delar vi idag med Sunne kommun.

•

Ser vi att utbildningar inom projektet har bidragit till förändring/utveckling av
arbetsrutiner mm? Ninni var den på dagens möte som har genomfört utbildningar
för sin personal och ser positivt på det projektet har medfört. Kunskap och inte
minst mötet och kontakten med kolleger i annan kommun är berikande.

•

Nyligen önskad utbildning för städ, har inte fått klartecken att genomföras i
projektet. Anledning är att det finns en hel del beviljade utbildningsinsatser inom
projeketet som väntar på att genomföras och innan de kommit igång tas inga nya
förslag till utbildningsaktiviteter in. Därför är det viktigt att ha ett relativt långt
framtidsperspektiv vid förslag/önskemål om utbildningsinsatser i verksamheten.

•

Om informationen varit oklar kring rutin vid anordnande av utbildning inom C V‐
projektet så är den följande:
Varje planerad/önskad utbildningsinsats i projektets regi ska redovisas/informeras
skriftligt om till respektive deltagande kommuns projektkoordinator. Den i sin tur
vidarebefordar till projektledare/projektledningsgrupp och först efter
godkännande från projektledning centralt kan bokning av utbildare, lokal mm
göras.

Påminnelse om enkäten som skall fylla i efter varje utbildningsaktivitet!
Inplanerade möten
23 april blir inställt med anledning av att proj.ledningsmötet dagen före i Sunne ställs
in.
Nästa planerade möte är den 23 maj, kl 9.30‐11.30, bibl. mellansalen.
//Inga‐Carin Bergqvist
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