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Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
HOT OCH VÅLD

Hur påverkar du en konflikt i rätt riktning?
Mellan 29-31 oktober arrangerade CV fem halvdagsutbildningar inom området hot och våld. Ett område som var
mycket önskat via vår enkätundersökning. Tre halvdagar
med grundutbildning inom området och två halvdagar
med fördjupning.
Alla CV kommuner hade medarbetare med på utbildningen.
Syftet med utbildningen var att ge en ökad förståelse för
människors beteende. Att kunna förutspå, förstå samt
påverka en konfliktsituation och vad man själv kan göra för
att påverka situationer i olika lägen. Utbildare var Susanne
Haring, Minerva Academy, se bild till höger.

2002 st
Har fått utbildning i
Creare Vivere mellan
augusti 2012- september 2013

PÅSTÅENDEN OM
JÄMSTÄLLDHET
Ta en minut och reflektera,
det finns inga definitiva svar
•

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Allt viktigare och vanligare

•

Jämställdsintegrering innebär att i varje beslut vi tar
reflektera över effekterna för män resp kvinnor, pojkar
och flickor.
- I och med kraven på jämställdhet så måste det beaktas
i varje beslut. Därför är det vikigt att få med det redan
från början. Det är väldigt svårt att lägga på jämställdhet
i efterhand, säger Jenny Claesson, jämställdhetsexpert
Add Gender.

•

I tidigare nyhetsbrev har vi skrivit om Jenny Claesson.
Nu finns en intervju med Jenny på vår YouTube-kanal.
Du hittar den om du söker på crearevivere på YouTube.
Där hittar du även filmer från utbildningen i social dokumentation och digital workshop.

•
•

Klicka här för att komma till
Creare Vivere på YouTube

•
•
•

Män och kvinnor har lika mycket
att vinna på ett jämställt samhälle
Att vara hemma med barn borde
ses som en merit
Kvinnor och män kommer till tals
lika mycket på vår arbetsplats
Jämställdhet i familjen leder till
ett jämställt samhälle
Jämställdhet är ett aktivt val
Män som avviker från den traditionella mansrollen, ses med skepsis
av många människor
De flesta kvinnor vill inte bli chefer
Om en pojke vill gå till förskolan i
klänning, så bör han få göra det

(Hämtat från Sunne kommuns jämställdhet och
mångfaldsplan 2013-2016 ref. http://jamtforaldraskap.nu/ngra-pstenden-om-jmstlldhet/)
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UPPHANDLINGSUTBILDNING

Jämställdhet och tillgänglighetsperspektiv
Utbildningen var uppdelad i två nivåer, en för beställare
och en för de som gör och deltar som sakkunniga i upphandlingar. Totalt har 130 personer gått utbildning. CV har
pratat med Anita Lindgren som är upphandlingsansvarig i
Sunne kommun och en av initiativtagarna till utbildningen.
Hur har reaktionerna varit på utbildningen?
Jag har bara fått positiv respons från deltagarna, så de
verkar väldigt nöjda. Syftet med utbildningen var att höja
kompetensen när det gäller upphandling och jag kan redan
nu märka skillnad på de upphandlingar som gjorts efter
utbildningen. Jag tycker att vi märker ökad medvetenhet, förståelse och engagemang bland medarbetarna vid
upphandlingar.
Finns det planer på fler utbildningstillfällen?
Det krävs regelbunden uppdatering på området för att
hänga med, så att ha informationsträffar skulle vara bra och
utbildning för de som inte jobbat med upphandling förut,
men det är inget som är planerat i dagsläget.
Hur integrerar ni jämställdhet och tillgänglighet i
upphandlingar?
Detta är ett område som är nytt i lagen och fler blir uppmärksamma på att man kan ställa sådana krav i sin upphandling,
så det är något som blir allt mer vanligt.

BLI MEDVETEN OM DINA STYRKOR
Förverkliga din dröm i företagsform
eller i organisationen

Var vill du vara om ett år? Vad behöver du göra för att nå
dit? Och vad behöver du sluta göra? Inom Creare Vivere
finns nu möjlighet för dig att gå utbildning för att få verktyg
att se och betrakta dig själv med nya ögon och utifrån nya
perspektiv.

PEDAGOGISK MILJÖ
Studieresa till Lidköping

Som en uppföljning på föreläsningen
om pedagogisk miljö med Elisabeth
Ingemarsson åkte personal från förskolan i Sunne och Munkfors till Lidköping.
Syftet med resan var att få inspiration
och idéer till en ännu mer kreativ och
lärande miljö i förskoleverksamheten.
Dag ett besökte personalen en förskola
vars arbetsätt är inspirerat av Reggio
Emilia pedagogiken. Pedagogiska mijler lockar till lärande. Bilden ovan visar
ett sätt att arbeta med dokumentation i
verksamheten. Dag två var det föreläsning med temat bemötande och miljö
kopplat till pedagogisk dokumentation.

Är det möjligt att uppfylla din dröm inom organisationen
eller går den att förverkliga i företagsform? Är du nyfiken
och tror att detta skulle vara något för dig – våga ta steget
vidare! Denna insats gäller endast medarbetare i Sunne
och Munkfors kommun.

Läs inbjudan till utbildning här...

Det är bara fantasin som sätter gränser...

Hej!
En av deltagarna på utbildningen om Hot och våld var Onni Johansson som
arbetar som samordnare på Solrosen, ett boende för ensamkommande
flyktingbarn i Torsby kommun. Vad tyckte du om utbildningen?
- Vi som jobbar på boendet har via vår högskoleutbildning redan mycket
kunskap om området, men det är alltid bra att få repetition och förstärka den
kunskap man redan har. Det är en bekräftelse på att det man gör är rätt och
stärker självförtoendet och självkänslan i arbetet.
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Hallå där...

IngMarie Lindqvist, CV projektkoordinator
i Munkfors kommun
Vad är det bästa med Creare Vivere projektet?
- Det bästa med projektet är att kunna erbjuda våra medarbetare utbildningar som de annars inte skulle få ta del av. Att
utbildningarna görs i samverkan med andra kommuner blir ett
extra plus då det blir ett bra tillfälle att ta del av erfarenheter
från andra verksamheter.
Jag tror att man utvecklas i dialog med andra och de här är
utbildningarna är en utmärkt mötesplats för just dialog. För
mig personligen ger projektet en extra energikick när man
kan glädja sina kollegor genom att kunna erbjuda dem en
bra utbildning.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar Creare Viveres
projektgrupp och styrgrupp

Väl mött 2014!

Var hittar man information om Creare Vivere i
Munkfors kommun?
- Information om Creare Vivere finns på vårt intranät. Där
försöker jag lägga upp information om genomförda utbildningsinsatser och även inbjudningar till de utbildningar där
alla kan anmäla sig.
Vissa utbildningar är mer riktade och då skickas de istället
direkt till de verksamheter som är berörda. Vi har även en
stab i Sunne som hjälper till att ta fram nyhetsbrev som sedan
sprids i alla fyra kommunerna. I Munkfors läggs nyhetsbreven upp på intranätet Metropolen och jag försöker också att
sprida dem i pappersform till de verksamheter där jag vet att
man inte har så stor vana än att använda sig av vårt intranät.

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:

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

