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•

Sex öppna föreläsningar
Bl a om ”Eget företagande” – gör en intresseinventering under våren,
lämpligtvis i samband med RUS‐samtal.
Personer som vill vidare … ”rätt man på rätt plats” ‐ Coachning av Susanne
Lefverström. Kan också komma fram vid RUS‐samtal.
7 mars em och kväll, ”Hur kan kommunen/vi vara/bli kreativa” ‐ Professor
Farida Razulsada, Lund forskat om kreativitet.

Långtidssjukskrivna eller personer som är i riskzonen att bli det – Ninni Länsberg har
två grupper á 8 pers vid 5 tillfällen i Sunne och en uppföljning med deltagaren och
dennes chef. Två personer deltar från Torsby kommun.
Agera ‐ Se tecken när lust och motivation försvinner för en arb.tag. Ninni Länsberg.
Sprid detta bland era kollegor å fånga upp ev. intresse. Redan nu; Ninni Boss, Ann
Johansson, Ulla Bodén samt ev. restaurang Ann‐Marie Johansson
Hot & våld ‐ upphandling kommer att göras centralt inom C V‐projektet.
Förlängning av projekttid och utökning av medel från eu‐socialfond – C V
projektledare undersöker möjligheten.
Upphandling soc. medier ‐ storföreläsning och därefter workshop vid två tillfällen
med ca 10 deltagare från varje kommun i CV‐proj. Sunne är på gång med egen
Facebook sida.
Engelska med fokus på bemötande/värdskap ‐ för ledare. Kolla med era kollegor
finns det intresse för det i Torsby? Sune Eriksson; Krister Olsson, återvinningscentralen
är intresserad av utbildning i engelska (bemötande/värdskap).
Iseskog i Munkfors – guru, legend inom arbetsrätt, sista anmälningsdag i morgon!!
Soc. dokumentation ‐ tilldelningsbeslut innan den 7 mars, dags att planera när i tid
utbildningarna ska genomföras.
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Föregående projektmöte, 121204
•

Angående värdegrundsutbildning för skola och omsorg ‐ var och ett
verksamhetsområde är specifikt och man ser en risk i en föreläsning /utbildning
som blir för ”allmän” om den ska genomföras gemensamt!
Gymnasieskolan har tidigare framfört intresse från en anställd om utbildning inom
kognitivterapi, det är inte längre aktuellt!

På gång…
•

Genomgång av tid‐ och aktivitetsplan för genomförandefas.

•

Framtidens nyckelkompetenser – vad är viktig kunskap i framtiden?
- Genomförda och kommande utbildningar inom de fyra
nyckelkompetensområdena

•

Projektlogik – Vision; ”Trygghet är förändring ‐ Jag är nyfiken, kreativ och stolt
över att arbeta i den offentliga sektorn”.
Projekt Mål – Resurser – Aktiviteter ‐ Effekter.

•

Kostenheten har tillsammans med Sunne kommun planerat och bokat följande
föreläsningar;
 Mat för personer med tugg‐ och sväljsvårigheter
 Allergikoster och hygienutbildning
 Igångsättning av Basera, upphandlingsprogram
 Kostdatautbildning i Matilda

•

Inom It‐data – C V Projektledning har sagt ja till att Torsby kommer att få köra en
testgrupp på e‐medarbetaren.

•

Handikappomsorgen kommer att få ett antal iPad via C V‐projektet och få
utbildning i hur iPad kan vara en hjälp till brukarna i deras vardag.

•

Lss, Ida Carle vill ha utbildning i Procapita, TSS behörighetssystem. Utbildning hos
kunden i föreläsningsform. Kostnaden överstiger 10.000 och Ida undersöker om
det finns fler som kan erbjuda denna utbildning eller är det bara Tieto. Samt kolla
med Sunne, Munkfors eller Årjäng är de också intresserade.

•

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 delta i. Inga‐Carin vidarebefordrar önskemålet till
projektledningsgruppen och återkommer med svar.

•

Nästa möte, 2013‐02‐28
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