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•

Tillbakablick av föregående träff.

•

IT‐pedagog Mikael Nilsson, Sunne är under period anställd på 50% i CV. Han
finns då tillgänlig för utbildningsinsatser inom deltagande kommuner.
BUN ‐ Hinner Mikael Nilsson med alla kommuner? Kan man välja en egen
utbildare om man vill? Inga‐Carin tar frågan vidare till C V‐projektledning.

•

Om ”någon”ex. vill åka på en föreläsning för att se och höra om det är något för
flera hemma i vht – betalar C V‐proj. konf.avg. och resa?
C V‐projektledningsgrupp diskuterar alla skriftligt inkomna förslag till
utbildningsaktiviteter och får förslaget/önskemålet klartecken/beviljas av
projektledningen, då betalas aktuella kostnader av C V‐projektet.

•

Utbildningsinsatser diskuteras
 Skolan har datasystemet UNIKUM – önskemål om att en eller några i Torsby
får utbildning för att lära övriga.
 Utbildning i hur och vad gör man som MENTOR ‐ ADEPT?
 Utbildning för att kunna vara PROJEKLEDARE
 MEDIAKURS – för chefer.
 Konsult som kan närvara vid ex föräldramöte och sedan ge feedback och
förslag till hur man kan förbättra.
 BALANSA – känns som det tar mycket tid till prat, vill ha något som är mer
konkret.
 RETORIK – SJÄLVKÄNSLA – SJÄLVFÖRTROENDE för att ”våga” prata inför
en grupp ‐ Region Värmland – 12 nov ”Att tala så andra vill lyssna”
 Föreläsning med Lars Werner – SKOLJURIDIK – inom olika skolstadier
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 ON ‐ C V medverka till att den nationella värdegrunden förankras och
tillämpas inom omsorgen – VÄRDEGRUND ‐ BEMÖTANDE – HOT OCH
VÅLD
 Individcentrerad vård – salutogent handlingssätt
 E‐HÄLSA – handläggning, uppföljning, it, vht‐system
 LEX‐SARA utbildning
 NATIONELLA KARRIÄRVÄGAR för usk
 Hur använder man MENTORSKAP? – MENTORPROGRAM
//Inga‐Carin Bergqvist

