Minnesanteckningar från samverkansgruppens möte ( Kunisprojektet)
den 9 september 2015 kl. 14-16 på GFC
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Pia Svankvist (GFC), Ann-Charlotte
Gustavsson (Vägen ut!kooperativen), Mohammed Negahdari (Karriärkraft Media), Judith
Kallmár-Sandquist (Göteborgsfontänen), Jan Ströhm (GF-sak), Rick Mulder, (Stenungsunds
kommun o. Jordhammars Handelsträdgård), Mona Franséhn, Ylva Donning och Ulla-Carin
Hedin (Inst för socialt arbete, GU).
Lotta hälsar välkommen och presenterar dagordningen för dagens möte.
1. Översikt över höstens händelser
Lotta redogör för planeringen för den klass på termin 1 som blivit utvald för
mentorskap med de ideella organisationerna. (se spec.blad). 4 datum är inplanerade
för klassen: Information 8/9, temadag 19/10 med studiebesök i organisationerna, 2627/11 besök i organisationerna och 11/12 seminariedag på institutionen. På samma
blad finns även angivet intresserade organisationer, vilka som redan tackat ja
respektive vilka som senare kan komma ifråga för mentorskap. Informationsdag för
blivande mentororganisationer är inplanerad till 23/9 kl 13-16 på GFC.
Den allmänna informationen till studenterna i Café Haga som var inplanerad till
17/9 kl. 12 har blivit flyttad till den 8/10 kl. 12 och utgör första mötet av tre s.k.
idéluncher som programgruppen inom RIO anordnar. Ansvarig för kallelser och
affischering är Lars Rönnmark på institutionen.
Vad som återstår att arbeta vidare med under hösten är att detaljplanera de olika
studiebesöken i mentororganisationerna + utforma seminariet den 11/12 med
läraren Dietmar Rauch. Lärarna på kursen ”socialt arbete på samhällsnivå” termin 7
Katarina Hollertz och Jörgen Lundälv måste också kontaktas angående gruppen
”gemensam aktion” deltagande i kursen, hur detta skall läggas upp och utformas
inför vårterminen 2016.
2. Framtidsverkstad under vårterminen 2016
Planering av denna framtidsverkstad måste påbörjas under hösten. Vilken tid skall
Framtidsverkstaden hållas? Vilka studenter och deltagare från organisationerna skall
utväljas? Vad skall framtidsverkstaden innehålla för teman? Poängteras att
framtidsverkstaden bör komma tidigare på terminen denna gång. En längre
diskussion följer om vilken studentgrupp som kan vara lämplig att välja ut. Helena
Johansson har föreslagit studenter från termin 7 även denna gång. En fördel är att
dessa har överblick över hela utbildningen men en nackdel är att de snart går ut och
inte kan följa förändringsarbetet. Andra möjligheter som diskuteras är studenter från
profilkurserna på termin 4 eller under VFU på termin 5. Ylva menar att man skulle
kunna erbjuda framtidsverkstaden till alla studenter på utbildningen och anta dem
som anmäler sig frivilligt. Mona menar att frivilligheten är riskabel; om man vill ha
en hållbar modell, så måste denna byggas in i kurserna som återkommande moment.

Ett beslut behövs dock redan i mitten av höstterminen för att man skall kunna
genomföra framtidsverkstaden i rätt tid.

3. Informations- och utbildningsfrågor. Punkten har tre delar:
Information till lärarna på institutionen t ex på en pedagogisk dag.
Kan man förankra projektet i fler delkurser på institutionen? Hur få kontakt med
lärare angående vissa kursmoment t ex projektarbeten. Fler lärare måste engageras
liksom studenter. Kan man ordna projektarbeten t ex på termin 7 kring de ideella
organisationernas arbete? Studierektor och lärare måste träffas och diskutera hur
man kan nå ut till fler lärare och kurser. Ylva och Mona ansvarar för att utlysa möten
kring detta.
Avtal för studenter som gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
Mona informerar om sitt arbete tillsammans med Annika Halén och de förslag som
snart kommer från arbetsgruppen. Finns avtal med GR sedan 2013 och praktikplatser
anmäls på hemsidan: www.praktikplatsen.se, där studenter också kan välja och boka
in sig. Det fattas nu ett avtal med frivillig-organisationerna och Lars Rönnmark har
föreslagit att GFC kan vara koordinator och tillfråga sina medlemsorganisationer om
praktikplatser.
Praktiken (VFU) är 20 v. Och ligger på termin 5. Varje student har med sig 3 VFUpoäng, som praktikorganisationen kan samla och senare köpa in fortbildning för till
sin organisation. I höst anordnas t ex tre temadagar kring olika ämnen som är
intressanta som fortbildning för verksamheterna. För att ta emot en VFU-student
måste det finnas någon socionom på arbetsplatsen som kan vara handledare. Denne
behöver inte handleda heltid utan kan dela med annan personal. Frågan om avtal för
VFU-platser är ett utvecklingsarbete som Mona och Annika har drivit och som bör
utvidgas även till internationella studenter. Viktigt att det finns alla typer av
organisationer som VFU-platser.
Mentorskapsutbildning för ideella organisationer behövs och det diskuteras hur denna bör
läggas upp. Man kan tänka sig en utbildning i tre delar: först en informationsdag
innan studenter kommer ut, sedan deras studiebesök och därefter 1 dag efteråt som
uppföljning. Utbildningen kan ligga på eftermiddag eller kvällstid. Finns en kurs:
Mentorskap i socialt arbete som Lilja Cajvert håller. Kanske lämpligt att vidtala
henne att hålla en föreläsning för organisationerna.

4. Projektets hållbarhet
Hur åstadkommer vi att projektet blir hållbart och fortlever efter projekttiden? Vi är
nu i början av år 2 och måste tänka över hur projektet skall implementeras. Kanske
borde lärarna på institutionen och deltagande organisationer mötas i en

framtidsverkstad kring denna fråga och få fram förslag att arbeta vidare med. Att
skapa en kurs ”social mobilisering” av Lundamodell vore också en bra väg att skapa
hållbarhet för projektet. Troligen behövs också 1-2 koordinatorer för långsiktig
samordning; dels en koordinator inom institutionen/GU och en bland de ideella
organisationerna. Hur skall man få fram resurser till detta? Punkten diskuteras noga
men inga beslut fattas.
5. En utvärdering av projektet diskuteras också. Man kan tänka sig doktorander eller
magisterstudenter, som utvärderar projektet. Även C-uppsatser innehåller mycket
information. Två C-uppsatser har skrivits under våren, som ligger på Kunis hemsida och
är intressanta att läsa. Ulla-Carin har kontaktat professorerna ang. någon doktorand som
utvärderare men detta ser inte ljust ut, doktoranderna har redan egna ämnen för
avhandlingar, när de skrivs in. U-C skall även kontakta Ronny Tikkanen och Leila
Billqvist angående möjligheterna att rekrytera någon magisterstudent för utvärderingen.
Denna fråga hastar då en utvärdering snart måste påbörjas.

6. Övriga frågor
Diskussion kring hur kurslitteraturen ser ut t ex på den socialpolitiska kurs som Dietmar
håller. Studenterna har få eller inga böcker som handlar om de ideella organisationernas
verksamhet. Således är det inte bara praktik på detta fält som behövs utan också bättre
teoretiska verktyg. Vi diskuterar t ex :
Trägård & Svedberg (2013): Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Mycket bra
orientering om arbetet inom tredje sektorns organisationer.
Hedin mfl (2015) Arbetsintegrerande sociala företag – organisation, ledarskap och delaktighet
och
Defourny, Hulgård & Pestow (2013) Social enterprise and the Third sector. London:
Routledge (handlar om hur ideella arbetet ser ut i Europa).
Kontakt bör tas med Dietmar Rauch angående ny kurslitteratur.
Nästa möte i samverkansgruppen bestäms till den 28/10 kl 13-15 på GFC.

Vid anteckningarna:
/Ulla-Carin Hedin/

