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1. Presentationsrunda
Lotta Bergström hälsar alla välkomna till detta första möte med
samverkansgruppen, som är en styrgrupp i projektet. Hon föreslår en
presentationsrunda.
2. Information.
Lotta berättar att projektet startade den 15 oktober och att hon arbetar 100% i
projektet. GFC är projektägare och kommer sköta ekonomi och administration för
projektet. Pia Svankvist berättar litet om GFC:s verksamhet och informerar om att
GFC är mottagare av pengarna från Arvsfonden. Man skall öppna ett speciellt
bankkonto för projektet och rekvirera pengarna för hösten- 14. På alla räkningar
och fakturor som skickas in måste anges projektets namn: Kunskapsutveckling i
samverkan.
Maria Wallin efterlyser kanaler in till Institutionen för socialt arbete. Hon har
varit inne och haft föreläsningar för studenterna genom projektet Social Aktion
och mött stort gensvar från studenterna. Maria säger också att man i detta projekt
inte talar om brukare utan ”erfarenhetsexpert” vilket fokuserar personens
kunskaper och är ett mycket bättre begrepp. Ylva Donning svarar henne
angående informatör Jenny Meyer på institutionen och olika kanaler som finns
för att få tillträde. Mohammed berättar om Karriärkraft Media och deras
uppgifter att dokumentera projektet.
3. Grupparbete
Lotta har förberett ett grupparbete kring projektets olika mål (se bil) Bra att
fundera över vad vi redan gör som kan vara till nytta för projektet, vad som
bör vara vårt nästa steg och hur, när och vem som skall ta detta steg.

Gruppens medlemmar delar sig i fyra grupper. Här följer korta redovisningar/
grupp:
- Socialt arbete, GU. Gruppens medlemmar diskuterar vilka inslag i
utbildningen som varit till nytta för projektet t ex RIO-gruppens
verksamhet och fältförlagda klasser. Närmaste uppgiften blir att förbereda
en framtidsverkstad våren- 15. Vilka kurser och lärare/ studenter bör väljas
ut? Vi stannar för någon obligatorisk kurs på år 1 t ex Makt och
kategoriseringar och 3 sk profilkurser t ex psykisk ohälsa, funktionshinder
och äldre. Ylva talar med studierektorsgruppen och lägger ett förslag.
- Socialpolitik-gruppen har diskuterar hur man kan nå ut till studenter och
lärare via hemsidor. Finns redan en upparbetad hemsida :
www.socialaktion.nu, som fungerar väl . Studenterna på termin 7 i januari
kommer få introduktion till denna hemsida. Det finns också en grupp
inom Jordhammars växtkraft som kommer att jobba med hemsidor och
bloggar i projektet. Tanken är att organisationerna respektive universitet
skall ha egna hemsidor i projektet, kanske även en sida för studenter och
en annan för lärare. Flera förslag diskuterades.
- Gruppen från organisationerna samtalade om att man vet för litet om
varandra i projektet. Det behövs mer information och en läroprocess.
Studenterna från socionomutbildningen som går ut på vfu
(verksamhetsförlagd utbildning) väljer ofta mycket traditionellt när det
gäller praktikplatser t ex socialbyrå, kommun etc. Mona informerar om att
det håller på att införas ett nytt system för vfu, där varje student får med
sig 3 tim i ryggsäcken, som hon/han kan förfoga över.
- Projektledningsgruppen (Lotta och Pia) har pratat om att denna
samverkansgrupp är bra sammansatt, finns representanter för alla parter i
projektet med (utom studenter). Men vad som behövs nu är en
informatörsgrupp som går ut till lärare och studenter och får med fler
personer i projektet. Karriärkraft Media kan hjälpa till att sprida
information t ex genom någon broschyr. Finns också förslag på ledare för
framtidsverkstan i vår: Leif Tjernström. Helena och Lotta skall jobba vidare
med frågan om informatörsgrupp.
4. Nästa möte i samverkansgruppen bestäms till den 27 november kl 14-16 på
GFC, Mellangatan 1, vån. 1
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