Uppföljningen av framtidsverkstaden 2015-05-27
Närvarande: Maria Lundgren Dellgran (ledare), Viggo Oterhals (Grimbo Bilvård), Rick Mulder
(Stenungsunda kommun), Egil Aasgaard (Jordhammars Handelsträdgård, Gisela Reskow (Socialt
arbete) Ulla-Carin Hedin (Socialt arbete), Ingela Andersson (Social Resursförvaltning), Helena
Carlström (Fontänhuset), Ulf Lindahl (Fontänhuset), Judith Kalmàr Sandqvist (Fontänhuset), Robert
Giglio (Fontänhuset), Cecilia Johansson (Fontänhuset), Mona Franséhn (Socialt arbete) Charlotte
Melander (Socialt arbete), Ylva Donning (Socialt arbete), Moammad Negadahri, (Karriärkraft Film och
Media), Niklas Bergsten (Karriärkraft Film och Media), Olov Andersson (Karriärkraft Film och Media),
Emanuel Salomao (Karriärkraft Film och Media), Lotta Bergström, Projektledare.

Inledning
Maria inleder med att alla får presentera sig och delge varandra vad som inspirerat dem att komma
hit idag och vad de ville ha ut av dagen. Därefter visar vi filmen från framtidsverkstaden den 25-26
mars som Karriärkraft satt ihop.
Karriärkraft filmar även den här dagen och Olov gör några intervjuer.
Arbete i grupperna, som alla är representerade utom Mötesplats.

Gemensam aktion:
Deltagare: Robert, Cecilia, Ylva, Lotta

Hittills:
Vad som blivit gjort fram till idag. (två möten hittills, ett till ikväll):






Gruppen vill verka för ett jämlikt samhälle
Målet är att göra politiskt arbete tillsammans
Bostadsfrågan är ett fält som gruppen vill arbeta med
Gruppen vill träffas regelbundet (var 14:e dag)
Från diskussion till handling

Plattform
Gruppen Gemensam aktion vill verka för följande:
- Grund för arbetet: mänskliga rättigheter, ökad jämlikhet och en rättvisare fördelning av
samhällets resurser.
- Fokusera på samhällsstrukturer med utgångspunkt i att förändring är möjlig – förändra
samhälle, inte individ.
- Vara observanta på maktförhållanden och ha en kritisk inställning
- Utmana rådande normer som diskriminerar och utestänger.
- Stärka sig inifrån. Öppet våga tala om egna fördomar och attityder
- Att vi lär oss av processen och varandra – gemensamt kunskapande
- Frigörelse – ta vara på individens unika resurser.
- Från diskussion till handling.

Framåt:
VAD?
Koppla ihop Gemensam aktion med kursen Socialt arbete på samhällsnivå på termin 6.
VEM?
Robert och Cecilia berättar ikväll för gruppen om idéerna och Lotta tar kontakt med Jörgen Lundälv
som är kursansvarig.
HUR?
Till exempel att Gemensam aktion kan vara med och ordna seminarier/workshops, exempelvis om
bostadsfrågan. Målet är att skriva en debattartikel och bjuda in politiker till seminarierna.

Mentorskap:
Deltagare: Ulf, Charlotte, Gisela, Mona, Egil, Rick

Hittills:
1. Arbetsmöte 1. Möte med studenter, lärare, studierektor/ledning, organisationsdeltagare:
fokus låg på mentorskap pilotklass termin 1-3
2. Arbetsmöte 2. Kursansvariga på termin 1, studierektorer, lärare. Förslag kring
genomförande diskuteras
3. Förankringsmöten på Jordhammars Handelsträdgård och Fontänhuset. Karriärkraft
Media är också med.

Framåt:
VAD?



Studiebesök /möte i samband med temadag termin 1, delkurs 2.
Gemensamt seminarium på termin 1, delkurs 3. Dietmar Rauch är intresserad av att ha
pilotklassen (kursansvarig kursen Socialförsäkringar och arbetsmarknad)

För termin 2 finns inga färdiga förslag, det är avhängigt av vad som kommer ut av termin 1.
HUR?
Information till studenter redan i delkurs 1.
NÄR?
Under hösten 2015
VEM?
Lotta Bergström initierar kontakt med Dietmar och får till ett möte med honom, Studierektor, RIOlärarna och någon/några från organisationerna.
Genomförande: Dietmar tillsammans med gruppen ovan.

Öppna Akademin/ Rådgivningsbyrån ”Ge och få”
Deltagare: Ulla-Carin, Judith, Helena Ingela Andersson (går runt till olika grupper)

Hittills:
Ulla-Carin har haft en träff med två studenter och fått förslag samt en utvärdering av FV.

Framåt
Dagens förslag
VAD?
Rådgivningsbyrå – engagera studenter
HUR?
Rekrytera studenter genom Kåren och på möten.
NÄR?
Vid temadagen på termin 1 och löpande kan man nå och engagera studenter.
VEM?
Judith och Ulla-Carin.
Kanske kan gruppen Gemensam aktion eller delar av den även vara med i sammanhang av juridisk
rådgivning. Lotta kollar med Juridikum (Juridiken) hur de lagt upp sin kurs där rådgivning ingår.

Öppna akademin
Frida och Ylva har diskuterat mobiliseringskurs à la Lund.

Gemensamt språk
Vi diskuterar även hur vi ska kunna skapa ett ”gemensamt språk” tillsammans, där vi kan tala så att
alla förstår varandra, dvs. undvika alltför svåra och/eller akademiska termer.

Avslutning
Maria avslutar seminariet med att alla får berätta vad de tycker att dagens arbete har gett dem och
vad de tar med sig härifrån.

Vi tackar varandra med en applåd. Arbetet fortsätter nu framåt i grupperna.

