Klarspråk uppstartsmöte 3 mars 2016
•

Presentation av gruppen
Närvarande: David Bergström, Catrin Albrektsson, Bo Högström, Per Norbeck, Rebecka
Glimsjö, Claes-Magnus Bernson.
Frånvarande: Marie Löfgren, Robert Isberg

•

David delade ut Helsingborgs stads skrivregler, som är ett häfte som delas ut till alla stadens
anställda, med tips och regler om hur vi ska skriva. Det kan vara bra att ha kännedom om,
även om klarspråksgruppens uppdrag inte i första hand är korrekturläsning.

•

David delade ut ett förslag till uppdragsbeskrivning och avtal. Vi behöver komplettera det
med vad vi kommer överens om här på mötet. Dessutom behöver vi namn, personnummer
och adress på alla deltagare. David återkommer med färdiga avtal som kan undertecknas på
nästa möte.

•

Rutiner kring uppdrag
o Uppdragen kan se olika ut. De kommer via mejl som worddokument, pdf:er eller
webblänkar, beroende på vilken typ av text det rör sig om.
o Du får gärna skicka in svar så snart som möjligt, men senast en vecka efter att
uppdraget delats ut – om vi inte kommer överens om annat.
o Det finns önskemål om att kunna kontakta varandra i gruppen för att fråga om
gemensamma uppdrag. Om det är okej med alla i gruppen går det att skicka mejl till
varandra.
o Antalet uppdrag beror delvis på hur mycket som kommer in från verksamheten. Om
det kommer mycket på en gång kan det fördelas, så att inte hela gruppen jobbar
med samma texter. Vi startar i liten skala med ett par uppdrag i månaden.
o Kallelser till möten skickas via mejl, med påminnelse dagen innan via sms. Dessutom
ligger mötestiderna i kalendern på öppnasoc:
http://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/delaktighet-for-brukare/kalenderbrukargrupper/

•

Rutiner kring rapportering
o David gör en grov uppskattning av arbetstid för de uppdrag som delas ut, baserat på
textens längd (antal tecken). Alla rapporterar in sin arbetstid till David, som
rapporterar vidare till lönekontoret. Ni behöver inte räkna minuter. Tiden ska vara
rimlig med hänsyn till de uppdragen ni har gjort.

•

Rutiner kring utbetalning
o Om du har ett konto i en annan bank än Swedbank måste du anmäla det här:
www.swedbank.se/kontoregister

o

Det finns olika önskemål på när och hur vi ska betala ut arvodet. Vi kan anpassa detta
efter varje persons önskemål.

•

Kommande möten
o Vi bokar redan nu in en träff per månad för att följa upp arbetet och diskutera frågor
kring uppdragen. Vi testar med sista torsdagen i månanden, klockan 11:00-12:00. Vid
nästa tillfälle tar vi en längre träff med lunch 11:00-13:00.
 Torsdag 31 mars 11:00-13:00 (med lunch), 103:an (mellan Bredgatan 17 och
19)
 Torsdag 28 april 11:00-12:00, 103:an
 Torsdag 26 maj 11:00-12:00, rum 517, Bredgatan 17, 5:e våningen

•

Alla är också välkomna till Gemensam utvecklingsgrupp som vi har klockan 13:30 varannan
måndag (jämna veckor) på Fontänhuset Bryggan, Norra strandgatan 8. Där sammanfattar vi
arbetet i alla våra arbetsgrupper för brukarutveckling. Mötet är helt frivilligt och ger inget
arvode. Nästa möte är 7 mars 13:30.

•

Det finns en sida för klarspråksgruppen på öppnasoc.se:
http://oppnasoc.helsingborg.se/utveckling/klarsprak/
På öppnasoc kan du också följa det övriga utvecklingsarbetet.

•

Du får gärna gå med i vår facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg. Där
lägger vi in nyheter om vårt utvecklingsarbete och om brukarorganisationernas
verksamheter: https://www.facebook.com/groups/utvecklingsochelsingborg/

