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Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
1200 MEDARBETARE UTBILDADE I CV
Stort intresse för nya intryck

Under hösten 2012 och fram till april 2013 har vi
utbildat 1200 medarbetare
Oda Larsson, projektledare Creare Vivere:
- Det är verkligen roligt att se att det finns ett brett
engagemang och stöd i samtliga kommuner. Syftet är
ju att stärka alla medarbetares inflytande. Insatserna
bygger på de behov som kommit fram genom dialog
med 170 medarbetare och drygt 1300 besvarade
enkäter. Vi är många som är involverade!

Utbildade medarbetare per kommun

300 medarbetare i Torsby
700 medarbetare i Sunne
50 medarbetare i Årjäng
150 medarbetare i Munkfors

KOMMUNEN OCH SOCIALA MEDIER
En direktkanal till kommunens invånare

11 april träffades medarbetare i alla fyra CV kommunerna på Frykenstrand i Sunne för att bli inspirerade
till att använda sociala medier mer i kommunerna. En
del verksamheter i kommunerna har redan facebooksidor. Hur kan de göras bättre? Borde min verksamhet
ha en facebook-sida? Det var frågor som togs upp
under förmiddagen. Kursledare var Tommy Granqvist
från Granqvist kommunikation.

KOMMUNIKATION OCH KOGNITION
Ipad som hjälpmedel

Jessica Eriksson jobbar som kommunikationspedagog
vid Sundstagymnasiet i Karlstad och hon arbetar med
hur man kan använda iPad som verktyg för kommunikation och kognition. 15 april föreläste hon i Torsby för
personal inom LSS i Torsby och Årjäng. Under föreläsningen visade Jessica olika appar och dess funktioner.
Åsa Axelsson,chef inom LSS i Torsby. Hur använder
ni kunskapen från föreläsningen i verksamheten idag?
Vi har 10 st ipads i verksamheten och personalen testar
sig fram, vi börjar med 5 appar sedan kommer vi utöka
och lära oss fler. Boende på våra gruppboenden har fått
testa olika appar. Fyra ipads har vi inom den dagliga
sysselsättningen och det funkar jättebra! Vi hoppas
kunna bjuda in Jessica till en workshop under hösten.

Jessica Eriksson

Vilken är din favoritapp, Jessica?

Min favoritapp är nog Scene & Heard.
Eftersom att man med den appen har stora
möjligheter att arbeta med kommunikation
på så många olika sätt. Appen finns endast
för iphone och ipad.
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LÄRARENS GULDSTUNDER

John Steinberg på besök i Munkfors
Nya tider kräver nya sätt att bemöta barn och ungdomar –
där ledarskapet är nyckeln till framgång. Med exempel från
verkligheten, tips och handfasta råd visade John Steinberg på
en framkomlig väg för lärare som vill utveckla sin yrkesroll. Alla
CV kommuner hade deltagare på föreläsningen.

KREATIVT EXPERTGRUPPSMÖTE
Vad är kreativitet för dig?

Farida Razulzada presenterade temat som var kreativitet
och gruppen delades upp i smågrupper för att diskutera
”Vad är kreativitet för dig?” Givande diskussioner fördes
och många kloka tankar kom upp vid den gemensamma
gruppdiskussionen efteråt. Några tankar som kom upp
var: Att vara kreativ är att våga! Måste man ha ett problem
för att vara kreativ? Kan det vara bra med motstånd mot
förändringar – skapar det kreativitet?

ITALIENSK INSPIRATION

Tomatsoppa från Reggio Emilia
Skolköket på Forssnässkolan i Munkfors serverade
Reggio Emilia inspirerad soppa till deltagarna på föreläsningen om formativ bedömning med Anna Karlefjärd.
En soppa som deltagarna tyckte mycket om!

...Annica Martinsson, slöjdlärare och Lisa Nilsson,
hemkunskapslärare. Ni var med på John Steinbergs
föreläsning, vad tyckte ni?
- En inspirerande dag med många aha-upplevelser som
ger extra energi till undervisningen! Till vardags arbetar
båda på Forsnässkolan i Munkfors.

...Carina Lundell Häggman, receptionist, Sunne kommun och en av deltagarna på den pågående facebookutbildningen. Vad tycker du om utbildningen hitills?
- Jag tycker att det har varit kort och intensivt, men det är
ett bra sätt att kommunicera med medborgarna - men det är
mycket nytt för mig!
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...Anneli Jansson, informationstrateg, Sunne kommun och
en av personerna bakom utbildningen i sociala medier.
Varför är det vikigt att kommunen finns i sociala medier?
- Vi vill vara där människorna finns och där vi når dem
enklast. Facebooksidan för Sunne kommun ska fungera som
en kundtjänst där folk får reda på allt som är angeläget, där
vi kan lyssna och snabbt ge svar på frågor. Vi får en plats där
vi kan bemöta synpunkter på ett konstruktivt sätt. Sidan ska
ha en lättsam ton, men för den skull vara seriös och upplysande. Sidan ska genomsyras av öppenhet och värdskap.

TOMMY ISESKOG

Arbetsgivarrollen i en kommunal organisation
Tommy Iseskog föreläste i Munkfors för personal med arbetsledande funktion i våra CV kommuner.
De cirka 130 närvarande tjänstemännen lärde sig mer om arbetsgivarrrollen i en kommunal organisation - rättigheter, skyldigheter, befogenheter och ansvar.
- Dagen var mycket bra och inspirerande. Tommy Iseskog förmedlar arbetsrätten, detta intressanta
men ibland svårtolkade ämne, på ett lättförståeligt sätt säger Maritha Lundström, personalchef i
Munkfors kommun.

SOCIAL DOKUMENTATION

Insats för äldreomsorg och hemtjänst
Till hösten drar en av projektets större satsningar
igång. Utbildningar inom social dokumentation för äldreomsorg och hemtjänst. Först ska en chefsutbildning
genomföras, därefter är det storföreläsningar och sedan
en fördjupningsutbildning. Totalt kommer 650 medarbetare utbildas inom våra CV kommuner. Utbildningsplanen är framtagen genom samarbete mellan chefter och
ledare på socialförvaltningarna i våra kommuner.

ÅRJÄNGS STÖRSTA UTBILDNINGINSATS
Utbildning inom social dokumentation

Årjängs kommuns största utbildningsinsats inom CV är inom området för
social dokumentation. – Med denna utbildning tar vi ytterligare ett grepp
kring social dokumentation. Målet är att alla inom hemtjänsten ska
dokumentera i vårt databaserade program Procapita, innan året är slut.
Vi ser mycket fram emot denna utbildningshöst tillsammans med Sunne,
Torsby och Munkfors, säger Lena Bergman, kvalitetsansvarig för stöd
och omsorg i Årjäng
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PEDAGOGISKA VERKTYG

Utbildning för personal i fritidshem
12 april hölls en utbildningsdag i Torsby med Margareta
Schröder kring pedagogiska verktyg för personal i fritidshem. Det handlar om att låta hjärna och hjärta få mötas,
låta människan som individ få utrymme, men samtidigt ha
en god struktur att luta sig mot enligt Margareta.

JÄMSTÄLLDHET

En del av barnens vardag
Förskolan Hasselbol är en av två förskolor i Sunne som
dagligen arbetar med jämställdhet. Är alla lika mycket
värda? Kan pojkar bära klänning? Det är frågor som tas upp
i förskolan. Förskolan Hasselbol ingår även i skolverkets
projekt Jämställdhet och kunskap.

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.

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 kommuner i Värmland:

SE OSS PÅ YOUTUBE
Våra kommunalråd berättar

Du har väl inte missat kortfilmen där
kommunstyrelsens ordförande i de
medverkande kommunerna berättar
om hur ett pågående gemensamt
arbete ledde fram till tankarna med
projektet Creare Vivere? Klippet finns
på YouTube - sök på Creare Vivere

Se filmen...

Kontakt
Kontakt för nyhetsbrevet:
Kommunikatör Emelie Röjeskog,
emelie.rojeskog@sunne.se
Projektledare Oda Larsson
070- 191 35 81, oda.larsson@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 bildnings-och
socialförvaltningen Marianne Nilsson,
070-386 07 40, marianne.nilsson@sunne.se. delprojektledare KS Kjell-Åke Hagström, 0565-160
16, 070-661 08 38 kjell-ake.hagstrom@sunne.se
Hälsosamordnare, Creare vivere
Inga-Lill Lindqvist, 070-591 79 20
inga-lill.lindqvist@sunne.se

