Anteckningar från samverkansgruppen i KUNIS-projektet den 14 december 2015
kl 13-15 på Vägen ut! kooperativens kansli, Fiskhamnsgat. 41
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Lotta Gustavsson, (Vägen utkooperativen), Marie-Louise Bergdahl (GF-sak), Judith Kalmár- Sandquist,
(Göteborgsfontänen), Rick Moulder (Stenungsunds kommun), Ylva Donning, Mona
Franséhn och U-C Hedin (Inst för socialt arbete/GU).
1. Lotta Bergström hälsar välkommen och föreslår dagordning för mötet.
2. Rapporter. a) Lotta rapporterar från pilotprojektet med klassen på första terminen som
haft mentorskap från olika ideella organisationer. Studenterna har nu haft tre moment inom
projektet: studiebesök den 19 oktober i mentororganisationen, nytt heldags besök den
26 eller 27 november och seminarium den 11 december i kursen ”Välfärdspolitik och
socialt arbete”. Studenterna har varit uppdelade i 4 grupper med en ansvarig student i
varje grupp som haft kontakt med Lotta kring studiebesöken. Studenterna fick också
välja vilken verksamhet de ville besöka och där förekom en del byten av dagar eller
organisationer. På det hela taget har försöket utfallit väl. Vid sista seminariedagen fick
studenterna fylla i en enkät med ett tiotal frågor om vad detta projekt hade gett dem för
nya kunskaper och erfarenheter. Liknande frågor har också ställts i en enkät till
kontaktpersoner på mentororganisationerna.
Majoriteten av studenterna har varit intresserade och fått ut mycket av projektet men
några uppger att det var dåligt med information från institutionen i början.
Kontaktpersonerna från organisationerna är överlag positiva och känner att de har växt
och fått mer självförtroende, när de kunnat presentera sin organisation. Lotta skall nu
sammanställa enkätsvaren i två mer systematiska översikter, så att man kan se vad
pilotprojektet har givit. Vi diskuterar också om pilotprojektet bör fortsätta nästa termin
med en ny klass. Samverkansgruppens ledamöter tycker att det bör fortsätta och att
man bör pröva modellen en gång till för att se vad detta ger. Dietmar Rauch skall sluta
som lärare på kursen och Birgitta Jansson efterträder honom. Erfarenheterna från denna
termin måste överföras till henne och helst bör även läraren i första delkursen om
socialt arbete kontaktas, så att informationen till studenterna (i mentorskapsklassen) i
början av terminen förbättras.
b) Mona Franséhn berättar om sin och Annika Haléns utredning angående VFUmomenten i utbildningen. De presenterade sitt förslag för personalen på möte den 10
december och det mottogs med intresse. Men inga beslut har fattats utan en
arbetsgrupp inom institutionen skall arbeta vidare med förslaget under våren-16. Det
skall också tillsättas en referensgrupp med företrädare för praktiken som följer arbetet.

Ett genomarbetat förslag kommer i slutet av våren eller början av hösten 2016. Arbetet
inom Kunis-projektet och det som sker inom denna arbetsgrupp måste på något sätt
samordnas, så att man utarbetar en gemensam modell för olika praktik/VFU moment.
Det går inte att köra parallella utvecklingsarbeten. Mona och Ylva vet mer i slutet av
januari och kan informera på nästa samverkansgrupp.
c) Lotta Bergström har också besökt Fryshuset, Stiftelsen Gyllenkroken. De fann
projektet intressant och skall återkomma angående delaktighet framöver. Andra som
uttryckt intresse för mentorskapet är kooperativ inom GF-Sak och sociala företaget
Mammas Retro. De senare deltog i mentorskapsutbildningen i oktober. Dt är viktigt att
det finns ett överskott av organisationer, som är villiga att ta emot studenter om fler
klasser skulle kunna komma med i projektet, då syftet är att alla ska kunna få samma
undervisning.
d) Lotta Bergström har också haft förberedelsemöte med de organisationsrepresentanter ca 10
personer, som anmält sig för att delta i kursen ”Socialt arbete på samhällsnivå” på termin
7 med Katarina Hollertz och Jörgen Lundälv. En student från tidigare socialpedagogikkursen deltar vid mötena och delar med sig av sina erfarenheter.
Förberedelsemötena har givit deltagarna litet mer information och man har t ex
diskuterat upplägget av kursen, litteratur mm. Deltagarna har fått schema för kursen
men ännu ingen studieplan.
e) Lotta Bergström har också haft kontakt med Björn Andersson och Torbjörn Forkby
angående kursen ”Socialpedagogik och social mobilisering”, termin 7. Där planerar man
under nästa termin att arbeta tillsammans med studenterna kring temat
”brukarmedverkan” och även ha en framtidsverkstad kring detta tema.
3. Ett forskningsseminarium kring socialt arbete i civilsamhällets organisationer, som föreslogs
på förra samverkansgruppen diskuteras mer konkret idag. Professorerna Lars Svedberg
och Lars Trägårdh från Ersta Sköndal högskola har kontaktats och de har föreslagit 6
april eller 20 april som lämpligt datum. Vi får sätta rubrik på seminariet och lägga
förslag på uppläggning etc. Tre timmars föreläsning blir för hårdkokt och flera föreslår
därför någon typ av grupparbete eller workshop i samband med kafferasten på mitten.
Professorerna har lämnat kostnadsförslag och det måste undersökas med Pia Dahlqvist
hur deras arvoden skall beräknas. Lotta Bergström menar att det finns pengar avsatta
av Arvsfondsmedlen till föreläsare, så att projektet och institutionen kan dela på
kostnaderna. Ulla-Carin lovar undersöka kostnadsfrågan och även hålla kontakt med
Lars Svedberg angående uppläggningen.

4. Den kommande framtidsverkstaden den 24-25 februari 2016 och programmet för denna
diskuteras. Det finns ett stort intresse från organisationerna och flera personer har
redan anmält att de vill delta. Vi diskuterar vilka lärare och studenter som skall delta,
detta är ännu inte klart. Ylva Donning föreslår att man annullerar beslutet om
framtidsverkstad och istället håller en endagskonferens av typ Open Space för att diskutera
hur vi skall gå vidare i projektet. Man kan t ex ha en tredelad modell under terminen
med först Open Space i februari, sedan forskningsseminarium den 6 eller 20 april och
sist ett halvdagsmöte i mitten av maj för att arbeta med fortsättningen av projektet. Rick
Moulder och Lotta Gustavsson föreslår Thomas Herrman som ledare för Open Space.
Men Leif Tjernström och en lokal på Dahlheimers Hus är redan inbokade. Det måste
snart gå ut en inbjudan till lärare och studenter till Open Space- arrangemanget. Ylva
föreslår att hon och Lotta Bergström får i uppdrag att utforma inbjudan till detta och de
skall träffas den 18/12 kl 10 för att diskutera både konferensen och övriga samarbetsuppgifter.
Beslut i samverkansgruppen att ändra arrangemanget till en Open Space-konferens den
25 februari.
5. Projektets hållbarhet i längden. Lotta Bergström ställer frågan: Hur jobbar vi vidare med
projektet under det 3:e året? Projektet måste utmynna i en modell som är hållbar också
sedan projektet tagit slut. Antagligen krävs det en samordnare inom institutionen och
en annan samordnare bland organisationerna för att få det att fungera. En samordning
med förändringsarbetet angående VFU måste också ske, går ej att ha två parallella
utvecklingsarbeten på gång samtidigt. Det är just dessa frågor som vi får arbeta med
under mötena våren 2016. Rälsen läggs ut successivt under projektets gång. Frågan
bordläggs således till kommande möten.
6. Information om att Dietmar Rauch tänker försöka få C-kurs studenter att skriva
uppsatser om detta projekt. Finns också fältstudenter, som nu skriver B-uppsatser om
projektet. Ledamöterna anser att detta är bra och tillför än mer material till en
kommande utvärdering.
7. Nästa möte i samverkansgruppen den 8 februari 2015 kl 13.15 – 15 på GF-Sak:s lokaler på
Bangatan 60. Alla ledamöterna önskar varandra en riktigt GOD JUL.
Vid anteckningarna:
/Ulla-Carin Hedin/

Nästa möte i samverkansgruppen
Vid anteckningarna:

/U-C Hedin/

