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Projektmöte 2012-12-04
•

Det finns mycket idéer i Torsby projektgrupp om bra föreläsningar och utbildare,
budskapet från C V projektledningsgrupp till Torsby är att vi behöver prioritera ‐
tänka efter vad vi först och främst vill genomföra för utbildningar, dels inom
förvaltningarna dels inom de olika kompetensområdena.

•

Liksom vid tidigare träffar i projektgruppen har vi mycket bra diskussion om
utbildningsbehov inom de olika förvaltningarna och övergripande bland annat av
utbildning för blivande mentorer för trainee, ca 15 personer bör vara aktuella.

•

Inventering av datakunskapen bland personalen. Markus Ekestam representant för
e‐Medarbetaren kommer till Torsby fredag 7 december för en presentatin av e‐
Medarbetaren.

•

Gymnasieskolan vill prioritera värdegrundsutbildning enligt Skollagen 1 kap.
Även omsorgen ser värdegrundsutbildning som ett prioriterat område, kanske
omsorgen och skolan tillsammans kan arrangera en storföreläsning, allmänt om
värdegrunder?
Vidare vill de engagera Mats Trondman till en föreläsning som lämpligen skulle
hållas som uppstart till ett nytt läsår för att ge inspiration och energi. Gäller alla
BUN:s verksamheter utom förskolan ‐ ytterligare planering och uppgifter om
kostnader, när i tid osv. behövs.
Gymnasieskolan vill också gärna få en individutbildning inom kognitivterapi. Där
behövs ytterligare planering och uppgifter om utbildare, kostnader, när i tid osv.

•

Lena Bull kommer att tillsammans med ledningsgruppen göra en prioritering av
utbildning för ledare. Munkfors planerar för en föreläsning den 11 februari 2013,
med förhoppninsvis Tommy Iseskog, där kommer alla chefer i CV kommunerna
får möjlighet att delta. Där kommer att finnas tre politikerplatser reserverade per
deltagande kommun.

•

Håbo kommun har genomfört ett liknande eu‐projekt som C V, där kan vi kanske
få lärdom av deras erfarenheter.

•

Personalen inom LSS är mycket nöjda med utbildningsdagen i Karlstad 2012‐12‐03.

•

Oda Larsson kommer att stödja deltagande kommuner med diverse
arbetsuppgifter för att få tillstånd utbildningar. I Torsby kommer hon nu i ett första
skede att hjälpa deltagarna i projektgruppen med förberedelsearbete inför
utbildningsaktiviteter.
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