CV

CREARE VIVERE
JUNI 2012 #1
MER INFO
YOUTUBE
BROSCHYR
HEMSIDA
E-POST

Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
ATT MOTVERKA KÖNSROLLER
Jämställdhet i förskolan
Genuspedagog Annette Carlsson höll den 27 april föreläsningen ”Jämställdhet i förskolan” för 150 medarbetare inom
Sunne, Munkfors och Torsby. Hon gav personalen kunskap
som motverkar traditionella könsmönster och könsroller genom
att varva teorier, praktiska övningar, metoder och tips för en
jämställd förskola. Målet är att pedagoger på fritidshem och
förskola får upp ögonen för hur det ser ut idag, vår struktur
och hur vi går vidare med en handlingsplan i vardagen.

Läs artikeln i NWT...
VÄRLDENS MEST TILLGÄNGLIGA STAD
Transnationellt samarbete
I maj gjordes studiebesök i och omkring Barcelona i Spanien i
syfte att se på hur de arbetar med tillgänglighet och mänskliga
rättigheter. Barcelona är prisad som världens mest tillgängliga
stad, erfarenheter vi vill ta med oss till våra fyra kommuner.
Sex besök gjordes på kommunhus och välfärdsmyndigheter
av Ingmarie Lindkvist, förvaltningssekreterare i Munkfors
kommun, Ann-Catrin Olsson, enhetschef inom hemtjänsten
i Sunne kommun och Nynke de Jong, stadsarkitekt i Sunne
kommun. Vi planerar nu framtida utbyten och samarbeten.

Läs artikeln i VF...
TACK TILL ALLA FOKUSGRUPPER
Engagerade diskussioner
Ett stort tack till er alla som deltog i fokusgrupperna och förde
fram era åsikter om framtiden i våra kommuner. Vi hoppas
att ni kände igen era tankar i den sammanställda rapporten,
som i sin tur varit underlag till frågorna i den enkät som nu
skickats ut till medarbetare i alla kommuner. Läs mer om
händelseförloppet på nästa sida.

CHECKLISTA FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Använd den när du bokar lokaler

SE OSS PÅ YOUTUBE
Våra kommunalråd berättar

Inom projektet används en checklista för tillgänglighet vid
bokning av konferenslokaler och liknande. Vi sprider den
även till konferensanläggningarna så att de får möjlighet att
förbättra sina verksamheter. Ställ krav på tillgänglighet! Använd
checklistan du också!

Missa inte kortfilmen där kommunstyrelsens
ordförande i de medverkande kommunerna
berättar om hur ett pågående gemensamt
arbete ledde fram till tankarna med projektet
Creare Vivere.

Ladda ner checklistan...

Se filmen...

CREARE VIVERE JUNI 2012 #1

VILL DU BLI LEDARE?
Aspirantprogram på gång
Inom projektet Creare Vivere ser vi på hur vi ska hjälpa våra
medarbetare att få stöd och goda förutsättningar för att
utvecklas och bli ledare inom kommunerna. De närmaste 5
åren kommer 10% av våra medarbetare gå i pension. Hur tar
vi vara på kompetensen och skapar nya möjlighter? Tanken
är att aspiranter och erfarna chefer ska lära av varandra.

SKOLA & KOST I REGGIO EMILIA
Transnationellt samarbete
Reggio Emilia är en stad i norra Italien vars namn blivit ett
begrepp för den pedagogiska filosofi som utvecklats i stadens
förskolor. Filosofin har väckt ett stort intresse i många delar
av världen. En resa till Reggio Emilia var planerad i juni inom
projektet i syfte att lära mer om hur skolorna samarbetar kring
närproducerad mat och skolövergång. P g a jordbävningar i
området genomförs resan istället den 7-11/10.

PROJEKTETS SYFTE
Jobb & möjligheter åt alla
Creare Vivere är ett projekt med syfte att ge dig fler möjligheter
till inflytande, utveckling och förändring. Genom EU-projektet
erbjuds du som arbetar i Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs
kommun möjlighet till utbildning. Europeiska Socialfonden
satsar cirka 12 miljoner kronor på kompetensutveckling i de
fyra kommunerna under perioden 1 februari 2012-31 juni 2014.
Stödet beviljas för att underlätta generationsväxlingen genom
utbildning samt utveckling för att förbättra vår arbetsmiljö så
att fler vill arbeta för våra kommuner.

Aktuella händelser
DISKUSSION I FOKUSGRUPPER
170 personer deltog i dialog
I diskussionerna från de 12 fokusgrupperna
lyftes det fram ett behov av fyra kommun- och
förvaltningsövergripande kompetenser inför
framtiden; IT, bemötande och kommunikation,
individens och organisationens lärande samt
ledarskap. Dessutom framkom det en stor
vilja att samarbeta mer mellan kommunerna.

ENKÄTUNDERSÖKNING
Kartläggning av behov
Fokusgruppernas diskussioner bildade den
enkät som nu skickats till medarbetare i alla
kommuner. Enkäten kartlägger medarbetarnas
kompetensbehov, arbetsmiljö, inflytande och
delaktighet.

PLANERING AV UTBILDNINGAR
Individens behov & vilja styr
Enkäterna sammanställs och ligger till grund
för inriktning av de kommande utbildningarna.
Utifrån dialog med medarbetarna arrangeras
fram till projektets slut i juni 2014 utbildningsinsatser bland annat i form av specifik coaching,
mentorskap, föreläsningar och längre kurser.

Syftet med projektet är att
• stärka ditt inflytande i arbetslivet
• utveckla organisationen genom utbildning
• ge dig möjlighet att skapa bestående förändringar

Vi vill skapa förutsättningar för dig att
•
•
•
•
•
•

trivas och ha ett kreativt och tillåtande klimat
kunna påverka din arbetssituation
lättare byta arbetsplats eller uppgifter inom kommunen
ha god självkännedom och känna dig trygg
ha fler och bättre verktyg att möta medborgarnas behov
lättare ta tillvara och ta del av andras kompetens

Läs mer om projektet...

MEDVERKANDE KOMMUNER
Europeiska Socialfonden finansierar och bidrar
till detta kompetensförsörjningsprojekt i följande
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