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Avstämningsdag 16 maj
Vi spikar plats, datum och upplägg i stort.
•
•
•
•

Ska vi ha två likadana pass, så att du kan välja tid?
Räcker det med korta presentationer, eller behöver någon grupp (Bättre hälsa…?) mer tid?
Det måste bli tydligt vart du ska gå. Vi behöver ett schema att dela ut och skyltar.
Inbjudan bör gå ut så snart som möjligt.

Fritidsbank
Nätverket träffas igen 22 mars. Det finns ett brett engagemang för detta, men vi behöver ett nära
samarbete mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för att ro iland projektet.

Pengar till forskningsprojekt
Leif Redestig har fortsatt kontakt med Per Skålén, professor vid Centrum för tjänsteforskning vid
Karlstad universitet. Det finns nu möjlighet att söka pengar till forsknings- och utvecklingsprojekt.

Aktuellt i arbetsgrupperna
•
•
•

•

Klarspråk har marknadsfört gruppen internt på socialförvaltningen. Nu är vi redo att skicka ut
uppdragen. Arbetsmarknadsförvaltningen är intresserade av att haka på.
Bättre hälsa… ska få besök från en delegation från EU, som hört talas om projektet.
Frånvaron minskar i skolan för deltagarna. Träningen flyter på och vikten minskar.
Mentorsgruppen följs av en utvärderare som har intervjuat alla inblandade och ska vara med
på de återstående mötena. Hon kommer med en rapport i juni. Resultatet hittills verkar
mycket positivt.
IT-gruppen har tagit fram ett frågeformulär som ska lämnas ut i brukargrupperna för att
kartlägga behovet. De har också varit ute på Olsgården och pratat med föreståndaren.
Personalen har försökt ta tag i frågan, men behovet är stort.

Övrigt
•

•

Vi pratade om möjligheter till meningsfull sysselsättning. Det gäller att liksom i Bostad först
se saken från ett annat håll och skapa möjligheter genom till exempel en arbetsbank med
mindre uppgifter och flexibla lösningar utifrån personliga förutsättningar.
Romsk nationaldag 8 april på Dunkers!
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