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Projektmöte, 130228
Lägesrapport/information
•

Totalt har hittills 1.150 personer deltagit i utbildning inom C V

•

411 personer har deltgit i mer än en utbildingsaktivitet

•

Utbildning i retorik för ekonomer även önskat i Sunne, Oda Larsson hör om Linn
Sohl kan/vill hålla i en utbildning. Angela kollar för Torsbys del om förslag på
utbildare.

•

Utbildning i att kunna redigera pdf:er är inte aktuellt för ekonomer i Torsby.

•

Förslag vid senaste proj.ledn.mötet i Sunne att ev. representanter för ungdomsråd,
fritidsgårdar skulle kunna ha stor nytta av studiebesk i Reggio Emilia för att se och
lära om demokrati ‐ barns/ungdomars inflytande i samhället.

•

Föreläsningar med Professor Farida Razulsada, Lund forskat om kreativitet, var
planerat till mars men flyttas till hösten 2013.

•

Engelska med fokus på bemötande/värdskap ‐ för ledare. Ser inte ut som att det
blir men behovet finns i receptioner, badhus, återvinningsstationer. Tar med det till
C Vproj.ledning.

På gång…
•

Gunilla Halvardsson är anmäld som ”spanare” för CV på Regions Värmlands
föreläsning ”Kulturgrammatik” – mångfald den 16 april.

•

Region Värmland arrangerar en dags utbildningar i Filipstad kring demens
”Varför vägrar Asta duscha och varför blir Erik så arg?” Carina Lindström har tagit
initiativ till gemensam resa som kommer att bekostas av C V‐proj.

•

Förskolan har flera utbildningsaktiviteter godkända för start ‐ Bl a en halv dag om
jämställdhet i förskolan med genuspedagog Anette Karlsson.
Föreläsning/studiebesök till Svejserdalen, om läsande och sagoböckernas betydelse
för barn och studiebesök till Reggio Emilia institutet, Stockholm

•

Utbildning för fritidshem är klar och kommer att genomföras i Torsby den 12 april,
Ann‐Katrin Järåsen har arrangerat denna utbildning.
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•

Facebook, soc. medier ‐ inspirationsföreläsning, Hotell Frykenstrand 11 april med
efterföljande workshops med ca 10 deltagare från varje kommun i CV‐proj.

•

Åsa Grahn vill arrangera utbildningar kring teman; Att arbeta som personlig
assistent – Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? Och
Sekretess, tystnads‐ och anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya
lagbestämmelser. Region Värmland arrangerar två konferenser under våren kring
detta som Åsa vill ”spana på”. CV‐proj.ledn har inte gett klartecken men Åsa åker
om inte det går via C V så står kommunen för kostnaden. svar.

•

Diskuteras allmänt om behovet av utbildningsinsatser i intern kommunikation och
workshop i bemötandesituationer, för anställda som i sitt jobb möter olika
kommuninnevånare/besökare – gamla, unga, arga, snälla … ex. tekniska
avdelningens ”fält”arbetare.

•

E‐medarbetaren kommer att testas av totalt 50 personer, 20 i Torsby, 20 i Sunne och
ev. 10 i Munkfors. Anders Björck tar över efter Lena Bull, planering och ansvar för
e‐ medarbetaren.

•

För HR‐avdelningen planeras utbildning inom internkommunikation/information.

•

Angela Birnstein har önskemål från Jan Esping om utbildning i kommunal
ekonomi för icke‐ekonomer. Region Värmland har en utbildning den 10 april som
Jan Esping önskar ”spana på” om det kan vara en föreläsare som kan ge en
utbildning för flera inom C V –projektet. Förslaget vidarebefordras till
projektledningen för beslut.

Nästa möte, 130326
Inga‐Carin hör med Sunne, rekryteringsrupp om någon kan komma och berätta om
deras arbete i gruppen och planering av aspirantprogram inom C V.

Ny sida på intranätet
Utbildningar

Utvärderarna har gjort en enkät som skall fylla i efter varje
utbildningsaktivietet.
Den kommer att finnas på intranätet.
//Inga‐Carin Bergqvist
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