Datum

2012-11-20

Deltagare; Pernilla Larsson, Jörgen Lundqvist, Sune Eriksson, Susanne Aristidou, Åsa
Grahn, Lena Bull, Ninni Boss

Projektmöte 2012-11-20
•

It‐pedagog Mikael Nilsson har tagit kontakt med grundskolan och förskolan och
börjat med utbildning i smartboard.

•

Pernilla har bokat och gjort alla förberedelser inför utbildningsdagen för förskolan
2013‐01‐07 i Torsby, om pedagogisk miljö och pedagogisk dokumentation med
Elisabeth Ingmarsson.

•

Jörgen Lundqvist meddelar att han fortsättningsvis inte har möjlighet att delta i
C V‐projektgruppens arbete. För dagen finns igen ny representant för grundskolan
utsedd.

•

P g a ett utbildningsåterbud till ”Vardagens teater Sverige AB” har de 6 december
ledigt för utbildning i Torsby om vi vill? Förskolan, tekn.avd och kosten är
intresserade av kommunikationsutbildning. LSS‐områdeschefer vill vara med på
presentations och inspirationsutbildningen. Vi tackar jag till Vardagens teater
Sverige AB och arrangerar en utbildningsdag med dem i Torsby 121206.

•

Det finns önskemål om utbildning för personalen på fritidshemmen. ”Fritidshem –
Lgr 11 i praktiken”. Inga‐Carin tar med önskemålet till projektledningsgruppen.

•

Ninni och kostcheferna i Sunne och Munkfors som alla tre deltog i studieresan till
Reggio Emilia fortsätter planera för utbildningsinsatsen kring dataprogrammet
Matilda.

•

Tekniska har inga specifika önskemål om utbildningar, än.

•

Deltagarna får dokumentet ”Rutiner för anordning av utbildningsaktivitet inom
Creare Vivere” och dokumentet ”Redovisning av genomförd aktivitet/utbildning i
Creare Vivere”. Dessa dokument finns även på intranätet.

•

Vi har en bra övergripande diskussion om utbildningsbehov och hur vi går tillväga
för att få till stånd utbildningsaktiviteter.
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C V projektkoordinator
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Deltagande vid utbildningar/aktiviteter
•

LSS personal har deltagit i en utbildning 2012‐11‐07

•

Personalavdelningen har haft deltagare med i Årsskiftesseminarium PersonecP
2012‐11‐09

•

Från blandade verksamheter har Torsby haft deltagare med på webbinariet ”Den
sociala kommunen” 2012‐11‐16

•

På seminariet ”Att tala så andra vill lyssna” 2012‐11‐12 i Karlstad hade Torsby en
deltagare med.
//Inga‐Carin Bergqvist

