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Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
CREARE VIVERE OCH GENIUS LOCI
Vi använder Sunne-modellen
I Genius Loci utarbetades en värdegrundsmodell med
fokus på att sätta individen i centrum. Denna modell är
en bra metod att arbeta utifrån för såväl jämställdhet,
hälsa och pedagogik. Denna värdegrundsmodell ligger
nu till grund för Creare Vivere.
Människan sätts i centrum i arbetsmodellen och syftet
är att ta vara på individens kreativitet och vilja att vara
med och påverka. Vitsen med arbetsmodellen är att få
igång medskapande och engagemang. Det skapar vi när
vi låter människor vara med från det allra första steget
som tas i en process.

INSPIRATION OCH REFLEKTION
Friskvårdsinsats med Ninni Länsberg
Vi har många bollar i luften och höga krav på oss själva
att lyckas. För att ta hand om oss själva behöver vi tid till
inspiration och reflektion. För dig som kämpar med att
få ihop livspusslet finns nu möjlighet till stöd och samtal
tillsammans med andra.
Friskvårdsinsatsen i Sunne kommun kommer att ledas av
Ninni Länsberg som är beteendevetare och coach med
stor erfarenhet från arbetsrelaterad hälsa/ohälsa. Innehållet under träffarna anpassas till deltagarna. Kontakta din
ledare om du känner att denna grupp vore något för dig.
Anmäl dig senast den 11/1.

INBJUDAN TILL DISKUSSION
För dig som deltog i fokusgruppen
CV vill ha hjälp av dig som deltog i fokusgruppsarbetet.
Fyra diskussionsgrupper ska bildas och grupperna kommer att vara involverade och medskapande i planering,
utformning, genomförande och uppföljning av de utbildningsinsatser som projektet genomför. Workshops
planeras under februari och du som deltog i fokusgruppen kommer att bjudas in. Även ni som inte deltog i
fokusgrupperna är välkommna att påverka. Håll utkik
i din e-post!

Ninni Länsberg

IT-PEDAGOG
Mikael Nilsson blir en del av CV
Vi har anställt IT-pedagog Mikael Nilsson i CV. Mikael arbetar vanligtvis som IT-pedagog inom bildningsförvaltningen
i Sunne kommun och inom projektet undersöker han och
möter upp de behov som finns av vidareutbildning inom
data/it. Utbildningar inom grundläggande data, smartboard
och bildhantering har genomförts under hösten och vidare
utbildningstillfällen startar i januari. Håll utkik på intranätet.
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Creare Vivere lär av andra länder för
att utveckla kost och mångfald
REGGIO EMILIA
Transnationellt samarbete
I oktober åkte sex representanter från CV-projektet till
Reggio Emilia i Italien. Syftet med resan var att bygga en
grund för utbyte inom kost och pedagogik för att möta
nya krav. Ett möte med Reggio kommuns skolstyrelse
samt ett besök på ett skolkök var två av de totalt sex
studiebesöken som gjordes under resan.
Tack vare resan till Reggio Emilia är nu samarbetet mellan
våra kommuner inom området för kost ännu bättre vad
gäller upphandlingar, inköp, planering och kommande
utbildningsdagar.
Deltagare i studiebesöket var Oda Larsson, projektledare,
Marianne Nilsson, delprojektledare, Ninni Boss, kostchef
Torsby kommun, Monica Sonesson-Olsson, kostchef
Munkfors kommun, Liz Silvergrund-Elfsberg, kostchef
Sunne kommun och Ulf S Olsson,förvaltningschef bild-

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Studiebesök under resan till Barcelona
Ett studiebesök har gjorts vid Antidiskrimineringskontoret
i Barcelona, då vi fick ta del av deras arbete i jämställdhetoch mångfaldsfrågor. Besöket arrangerades av CV och
gjordes i samband med att personalavdelningen i Sunne
kommun besökte Barcelona. Ett samarbete pågår och vi
arbetar för att antidiskrimineringskontoret i Barcelona ska
hålla workshops i Värmland för vår personal.

Hallå där...
...Margareta Reinholdsson,
enhetschef inom vård och
omsorg, Sunne kommun
och arrangör av Johan
Ekebergs föreläsning om
kroppsspråkets betydelse.
Vad är ditt spontana intryck
av föreläsningen?

Margareta Reinholdsson
Johan Ekeberg

- En inspirerande föreläsning.
Det är viktigt att stanna upp
och reflektera över kroppsspråkets betydelse, vad jag
förmedlar i mötet med andra
människor. Att människor blir
sedda där de befinner sig och
öka förståelsen för varandra
är viktigt.

...Madelen Olsson, Hemtjänsten, Lysvik, Sunne
kommun. En av de drygt
100 deltagarna på Johan
Ekebergs föreläsning om
kroppsspråkets betydelse.
Hur kan du använda det
du lärde dig under föreläsningen i ditt arbete?

Madelen Olsson

- Han tog upp bra grejer,
situationer som händer i
vardagen. Förhoppningsvis
tänker man på ett annat
sätt nu, vid till exempel
kontakten med anhöriga.
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Att tala så det känns....
...är något som Lovisa Mantéus och Erik Dahlkvist från
Vardagens teater brinner för. De har hållt i utbildningsdagar
inom kommunikation och presentationsteknik i Torsby och
Munkfors.
Vi förutsätter ofta att andra lyssnar när vi talar - men hur vet man
det? Och hur kommunicerar vi på ett enkelt sätt så att lyssnarens
tankar inte far iväg till veckans inköpslista?

Framtidens nyckelkompetenser
- vad är viktig kunskap i framtiden?
Medarbetarnas syn på sitt kompetensbehov är nu analyserat och ligger till grund för de val av utbildningar som
projektet genomför. Analysen visar att behov finns inom fyra olika områden. Många utbildningar är genomförda
och under våren planeras flera. I projektet deltar 1300 anställda varav 700 i Sunne, 324 i Torsby, 216 i Munkfors
och 60 i Årjäng. Ett axplock av våra utbildningar:

Data / IT
Genomförda utbildningar
• Grundutbildning data: grunder
• Grundutbildning data: internet
• Grundutbildning Office 2000
• Smartboard, studiecirkel
Kommande utbildningar
• Smartboard, studiecirkel
• iPads i förskolan
• iPads inom social dokumentation
• Mediautbildning inom förskolan
• IT i skolan
• Grundutbildning data: e-post
• Grundutbildning data: info

Bemötande och kommunikation

Individen och organisationen
Genomförda utbildningar
• Konferens: Formativa bedömningar
• Årsskiftesseminarium Personec P
• Utbildningsdagar: Personec P
• Inspirationsdag
• Att arbeta med genomförandeplan

Genomförda utbildningar
• Demografiska myter
Kommande utbildningar
• Arbetsrätt för ledare

Kommande utbildningar
• Utbildningsdag: Pedagogisk miljö
och dokumentation

Vår projektledare tackar för i år
Creare Viveres projektledare Oda Larsson vill tacka
alla medarbetare för den
gemensamma insats som
gjorts under 2012.

Genomförda utbildningar
• Föreläsning: Kroppspråkets betydelse
• Förläsning: Hantera besvärliga grupper
• Föreläsning: Jämställdhet i förskolan
• Webinarium: Den sociala kommunen
• Tala så det känns - kommunikation
• Tala så det känns - inspirationsteknik
• Utbildningsdag: Pedagogiska perspektiv
på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kommande utbildningar
• Pedagogisk miljö och dokumentation
• Bemötande & kommunikation,
beteendevetenskap

Ledarskap

- Det har varit ett otroligt lärorikt
år för oss. Vi har byggt upp
ett bra samarbete mellan våra
kommuner i frågor som rör kreativitet, hälsa, arbetsmiljö och
personalförsörjning. Det finns
ett stort intresse att utvecklas
och förändra i kommunerna!

Oda Larsson

- Tack alla för ert engagemang
och en god jul, önskar Oda.
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VI TAR HJÄLP AV EXPERTER
En expertgrupp har bildats
En expertgrupp har bildats i Creare Vivere. Deltagarna i
expertgruppen har kunskaper inom viktiga områden för
projektet och har till uppgift att kritiskt granska projektet
utifrån förutbestämda teman. Första mötet handlade om
förväntningar, engagemang och utveckling. Mötet leddes av
expertgruppens processledare Gunnar Anderzon. Samtliga
från både regional projektgrupp och styrgrupp deltog i mötet.
Deltagare i expertgruppens startskede:
Sune Berger
Kulturgeograf, em vid Karlstads Universitet, Kau
Gunnel Kardemark
Centrum för forskning om regional utveckling, Kau
Katarina Jacobsson
Jämställdhet, Länstyrelsen i Värmland
Eric Ericson
Mångsysslare, författare m.m
Farida Rasulzada
Professor i kreativitetsprocesser, Lunds universitet

PROJEKTETS SYFTE
Jobb och möjlighet 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.

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

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

HÅLLBAR SOCIAL ARBETSMILJÖ
Balans mellan privat- och arbetsliv
Vi ser på hur vi tillsammans i vardagen kan hantera
bekymmer som uppstår i skärningspunkten mellan
yrkes- och privatliv på ett professionellt och proaktivt
sätt. Genom ett ökat fokus på medarbetarnas balans
mellan arbetsliv och privatliv, skapar man långsiktig
effektivitet och bidrar till hållbar social arbetsmiljö. Vi
kommer att utbilda chefer och verksamhetsledning
på Broby Grafiska, IFO och kommunkansliet inom
Sunne kommun.

Kontakt
Kontakt för nyhetsbrevet;
Informatör Emelie Röjeskog
070-574 09 75, emelie.rojeskog@sunne.se
Projektledare Oda Larsson
070-191 35 81, oda.larsson@sunne.se
Projektledare Inga-lill Lindqvist
070-591 79 20, inga-lill.lindqvist@sunne.se
Projektägare Kjell-Åke Hagström
0565-160 16, 070-661 08 38
kjell-ake.hagstrom@sunne.se
Torsby kommun projektkoordinator
Inga-Carin Bergqvist, 0560-160 38
inga-carin.bergqvist@torsby.se
Munkfors Kommun projektkoordinator Ingmarie Lindkvist, 0563-54 12 10
ingmarie.lindkvist@munkfors.se
Årjängs kommun projektkoordinator
Christer Larsson, christer.larsson@arjang.se
Sunne kommun delprojektledare bildningsoch socialförvaltningen Marianne Nilsson,
070-386 07 40, marianne.nilsson@sunne.se
Delprojektledare KS Kjell-Åke Hagström,
070-661 08 38, kjell-ake.hagstrom@sunne.se

