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Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
HÖSTENS STORA UTBILDNINGSINSATS
Social dokumentation

Tredje och fjärde september utbildades 340 personer i social
dokumentation för äldreomsorg och hemtjänst. Detta var två
av totalt fyra utbildningstilfällen inom området.Utbildningen är
förlagd till Selma Spa i Sunne och medarbetare från alla fyra CV
kommuner deltar.
Målet med utbildningen är att utveckla gemensamma
värderingar och attityder kring bemötande och kommunikation.
Utbildningsinsatsen fortsätter 24-25 september och totalt
kommer 650 medarbetare att utbildas. Föreläsare/utbildare
är Marie Wendin från kompetensutvecklingsinstitutet.

Från utbildningen i social dokumentation

TILLGÄNGLIGHET
Berör alla

Tillgänglighet är något som berör alla delar i organisationen,
inte bara den fysiska miljön utan också information och
verksamhet. Creare Vivere ser på hur vi gemensamt kan
lägga upp arbetet med tillgänglighet i våra kommuner och
vilket utbildningsbehov som inledningsvis finns för att få
igång ett aktivt tillgänglihetsarbete.
19 september träffas medarbetare från CV kommunerna
för att gemensamt starta upp arbetet för bättre tillgänglighet
våra kommuner.

Från utbildningen i social dokumentation

HOT & VÅLD

OFFENTLIG UPPHANDLING

I den enkätundersökning som gjordes bland medarbetare
under hösten 2012 togs området hot och våld upp. Hur
ska man reagera mot en hotfull person? Vad säger man
och vad säger man inte till en hotfull person?

Det kan bli kostsamt för en kommun om
det blir fel vid upphandlingar. Därför är det
vikigt att vi ökar kunskapen inom området.

Utbildning under vintern 2013

29-31 oktober är finns det möjlighet att gå utbildning inom
området. Syftet med utbildningen är att du ska få en ökad
förståelse för människors beteende och vad du själv kan
göra för att påverka situationer i olika lägen.

Läs inbjudan här

Vikten av att det blir rätt

CV är medarrangör till utbildning inom
offentlig upphandling 24-26 september.
Fokus ligger på jämställdhet och socialt
ansvarstagande.

CREARE VIVERE SEPTEMBER 2013 #5

Framtidens nyckelkompetenser

Nyckelkompetenser togs fram genom fokusgrupper och enkätundersökning med 1300 medarbetare
i deltagande kommuner. Detta för att se vad medarbetare anser som viktig kunskap i framtiden.
Nedan kan du läsa om vad som ingår i området samt hur många som är utbildade inom varje
område. Antalet är en sammanslagning av deltagare från alla CV kommuner.

Bemötande & kommunikation

Individen & organisationens lärande

Frågor som rör värdegrund, attityder och
trygghet har lyfts upp inom detta område
för att klara av de ökade krav från medborgare/brukare/elever/barn/äldre. Många
insatser har gjorts över förvaltningsgränser.
Antal deltagare: 596 st*

Området rör medarbetares självinsikt, kreativa och innovativa förmåga och förmågan att
arbeta självständigt och i grupp. Hur blir jag mer
kreativ? Hur har jag ett coachande förhållningssätt?
Antal deltagare: 615 st*

Ledarskap

Data / IT

Med bra ledarskap och bra arbetsmiljö
skapar vi tillsammans attraktiva arbetsplatser.
Fokus ligger här på medarbetarnas egna
förmåga att leda sig själva samt våga och
vilja förändra. Antal deltagare: 213 st*

En ökad IT-användning i kommunerna kräver
ökad kompetens inom området för att minska
digitala klyftor. Kunskapen underlättar även förutsättningar för delaktighet och inflytande hos
alla medarbetare. Antal deltagare: 790 st*
* 31 juli 2013

DIGITAL WORKSHOP

Berättelser om kommunens värdegrund
Men hjälp av dramaturgi, manus, bilder, musik och den egna rösten
skapdes personliga berättelse kring Sunne kommuns värdegrund.
Filmen redigerades sedan direkt av deltagarna och till hjälp fanns
ipads. De flesta var nybörjare och andra hade använt ipad förut, men
inte på detta sätt.
Maja Hallberg från plan-och bygglovenheten, Sunne kommun
var en av deltagarna. Vad tyckte du om workshopen?
– Det var en rolig dag med lite fjärilar i magen och kul att göra något
som jag aldrig gjort förut. Ett nytt sätt med stora möjligheter att få
dialog med medborgarna!

SOCIAL DOKUMENTATION
Fortsättningsutbildning

För att sprida kunskapen om social dokumenation på arbetsplatsen ska handledare utbildas. Handledarna kommer att gå en
fördjupningskurs i social dokumentation 2-3 oktober. Styrdokument, fallbeskrivningar, och hur dokumentationen ska utformas
kommer handledarna få lära sig mera om för att sedan kunna
sprida detta vidare till sina medarbetare. Handledarna har valts ut av
ledare i respektive kommun och gemensam referensgrupp.
Ann-Catrin Olsson, enhetschef, hemtjänst
Sunne och Oda Larsson, projektledare CV
(foto: nwt.se)
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ADD GENDER

Framtiden är jämställd
Ett inslag under utbildningsdagarna med social dokumentation
är Add Gender som arbetar med jämställdhetsfrågor. Jenny
Claesson, expert på analys och praktisk jämställdhet finns på
plats och föreläser och efteråt kan de som vill ställa frågor.

Vad är ditt bästa tips Jenny för att integrera
jämställdhet på jobbet?
- För att kunna integrera jämställdhet i sitt arbete kan man
använda en tankemodell med tre delar: hjärna - hjärta - hand.
Hjärnan behöver kunskap om jämställdhet, lagstiftning och
krav kring likabehandling för att leda arbetet. Hjärtat styrs
av personliga värderingar och det gäller att få syn på dessa
för de påverkar i högsta grad handen som symboliserar
beteende och bemötande.
Alla medarbetare är olika och motiveras av olika aspekter, en
del vill följa lagstiftning, andra värnar om demokrati och mänskliga rättigheter och för en tredje är utveckling en självklar del av
arbetet (och samhället). Om hjärna-hjärta-hand samverkar når vi
förändring. Om arbetsrutiner skapas med förståelse för
jämställdhetslagstiftningen och med respekt för värdegrunden
kommer beteende och bemötande att bli mer jämställt.

Jenny Claesson, Add Gender

MATS TRONDMAN BESÖKTE TORSBY

Om att vara ung i dag

Mats Trondman var tänkt att bli idrottslärare, men betygen
räckte inte. Idag är han professor i kultursociologi och föreläste
i Torsby den 19 augusti. Föreläsningen tog upp delar som
hur bakgrund och miljö styr och begränsar ungdomars val.

(foto: Ingela Wirtberg)

– Hur barn och ungdomar växer upp till att bli de individer
de blir säger en del om samhället i sig. Det är en anledning
till att det är så intressant att forska om dem. Men också
för att det är viktiga och spännande år i livet, då det händer
mycket, säger Mats Trondman.

FORMATIV BEDÖMNING
Kunskap och förmåga

Anna Karlefjärd har föreläst i CV kommunerna kring skolans
nya krav och hur man kan finna stöd i forskning inom betyg
och bedömning. Anna Karlefjärd är doktorand i pedagogiskt
arbete på Karlstads universitet och gymnasielektor i Årjängs
kommun. Några av de delar som har tagits upp är:
•
•
•

Mats Trondman (foto: Ingela Wirtberg)

Lgr 11
Pedagogiskplanering
Betygsättning

260 medarbetare har utbildats inom området formativ bedömning.
(foto: Ingela Wirtberg)
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Hallå där...

Christer Larsson, projektkoordinator i Årjängs
kommunoch ledamot i Creare Viveres styrgrupp...
Vad betyder CV projektet för Årjängs kommun?
- Projektet är en strålande möjlighet att i samarbete med
andra kommuner arbeta strategiskt med kommunens
kompetensutveckling. Ett stort merväde ligger i att
medarbetare från våra fyra kommuner träffas och utbildas
gemensamt, på det viset sprider vi idéer över kommungränserna! Det finns ett viktigt värde i att mindre kommuner
samarbetar och delar med sig av sina erfarenheter på alla nivåer.
Hur väljs deltagarna ut i Årjäng, till de olika
utbildningarna?
- Samtliga CV-utbildningar som omfattar Årjäng går via
kommunens tjänstemannaledningsgrupp där behovet ses
över i de olika verksamheterna. Ledarna återkommer till mig
med deltagarönskemål och jag för detta vidare till Creare
Viveres projektgrupp.
Var hittar man information om CV-projektet i Årjäng?
- Vi lägger ut Creare Viveres nyhetsbrev på vårt intranät
och dess förstasida. I nyhetsbrevet finns det mesta att läsa
kring projektet. Däröver försöker jag som projektkoordinator
sprida så mycket information som möjligt om projektet vid de
tillfällen som ges.

PROJEKTETS SYFTE
Jobb & möjligheter åt alla

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:

Antal utbildade medarbetare i
Creare Vivere fram till 31 juli 2013

150 medarbetare i Munkfors
60 medarbetare i Årjäng
350 medarbetare i Torsby
800 medarbetare i Sunne

Kontakt
Projektledare Oda Larsson
070- 191 35 81, oda.larsson@sunne.se
Kommunikatör Emelie Röjeskog
emelie.rojeskog@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
0565-160 16, 070-661 08 38
kjell-ake.hagstrom@sunne.se

