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Så skapar vi fler möjligheter till
inflytande, utveckling och förändring
SOCIAL DOKUMENTATION
Första utbildningsinsatsen klar

Utbildningsinsatsen riktades till ledare inom hemtjänst och
äldreomsorg. Målet för dagen var att få idéer och inspiration
till hur ledare kan stödja sina medarbetare i arbetet med
social dokumentation samt se över vad som är ledarens
ansvar.Till hösten fortsätter utbildningsinsatsen med föreläsningar och fördjupningskurser för ca 650 medarbetare
inom hemtjänst och äldreomsorg.
Från utbildningen inom social dokumentation

BALANSA

Balans i livet lönar sig
Ledningsverktyget Balansa har implementerats vid IFO,
kommunkansliet, Sunne gymnasieskola Broby och Broby
Grafiska. Verktyget som är baserat på flera års forskning ger
stöd till och samlar arbetsplatsens kompetens och förmåga
att kunna balansera arbetsliv och privatliv. För att kartlägga
det öppna samtalsklimatet har en enkätundersökning gjorts
på arbetsplatserna och resultatet var övergripande positivt.
Detta följs upp för att följa utvecklingen och effekterna av
impementeringen. Balansa tar nu sommaruppehåll.

SAGAN SOM GRUND FÖR LÄRANDE

Från utbildningen inom social dokumentation

Drama & lekpedagogiskt arbetsätt

Utbildade medarbetare per kommun

22 augusti besöker Svejserdalens förskola Torsby och håller
utbildning om lekpedagogiskt arbetsätt för personal inom
förskolan. Att utgå ifrån en saga som tema i förskolan skapar
intresse, engagemang och arbetsglädje. Inbjudan och mer
information finns hos ledarna i din förvaltning.

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

ENGELSKA I JOBBET

ATT VARA UNG IDAG

Målet med utbildningen var att bygga självförtroende och
öka säkerheten vid muntlig kommunikation på engelska på
arbetsplatsen. 24 deltagare från alla CV kommuner deltog.
Ordförråd, fraser och uttryck som är direkt relaterade till
deltagarnas arbetsuppgifter och organisationer var något
av innehållet i utbildningen.

Mats Trondman berättar om hur bakgrund
och miljö styr och begränsar ungdomars val.
Resultaten han visar lockar till eftertanke
och inspiration. Trondman besöker Torsby
19 augusti.

Fokus på värdskap och bemötande

Ungdomars värdegrund
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KUNSKAP OCH JÄMSTÄLLDHET
Nordisk jämställdhetskonferens

Sunne kommun var en av de svenska kommuner som fanns
representerade på den Nordiska jämställdhetskonferensen
i Stockholm. Deltagarna var från de nordiska länderna,
Grönland, Färöarna, Åland och Baltikum. Konferensen var
en del i uppföljningen av projektet Jämställdhet och Kunskap
som delar av kommunens förskolor arbetat med under året.
- Alla är överens om att det har varit en givande process i
projektet med det är nu vi sätter igång på riktigt, det finns
mycket kvar att göra inom området säger Marianne Nilsson,
uppdragspedagog, Sunne kommun.
CV kommer sprida kunskapen som jämställdhetsprojektet
gett till övriga CV kommuner under hösten 2013.

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 CV kommunerna berättar om hur ett gemensamt
arbete ledde fram till tankarna med projektet Creare Vivere? Kolla in filmen på
YouTube!

Se filmen...
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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

