Samverkansgrupp i KUNIS-projektet den 8 mars 2017 kl 10-12
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Agneta Rapp, (GFC), Judith Kalmár
Sandqvist (Göteborgsfontänen) Ann-Charlotte Gustavsson (Vägenut! Kooperativen),
Ylva Donning, Katarina Hollertz, Helena Johansson, Gisela Reskow och U-C Hedin
(Inst för socialt arbete/GU) samt Malin Brandel Alfredsson, social pedagogik,
Högskolan Väst (just nu praktikant på Göteborgsfontänen.)
1. Lotta Bergström hälsar välkommen och föreslår en presentationsrunda eftersom alla
deltagarna i dagens möte inte känner varandra. Malin Brandel Alfredsson, student från
Högskolan Väst presenterar sig liksom Gisela Reskow från Institutionen för socialt
arbete.
Gisela presenterar sitt arbete med det kollektiva mentorskap som planeras vid
institutionen. En klass på termin 2 kommer gå ut i försöksverksamhet till hösten till fyra
stadsdelar i Göteborg, ca 10 studenter per grupp. Också ny verksamhet för stadsdelarna
som troligen kommer bygga ihop detta med VFU-terminen på något sätt. I arbetsgruppen på institutionen finns också Monica Larsson och Bett Larsdotter. Lotta
Bergström kommer kallas till något av gruppens möten i vår för att diskutera hur de
idéburna organisationerna kan komma in i försöket. Denna grupp lärare skall också
titta på alla institutionens samverkansgrupper och försöka göra en översikt. Gisela
ansvarar också för den fältförlagda klassen i Biskopsgården tillsammans med Tore
Brännberg. Studenterna gör projekt tillsammans med folk från Stadsmissionen.
2. Lotta presenterar dagordning för dagens möte. Första punkten är en översikt över
nuläget i projektet. Lotta har varit inne och informerat två gånger i klass B som är utvald
för mentorskapet denna termin. På fredag 10 mars är temadag, då denna klass (ca 32
studenter) efter storföreläsningen går ut på studiebesök till olika idéburna
organisationer efter schema som Lotta gjort upp. De har också med sig frågor som Lotta
och Tobias Davidsson gjort och som skall knyta ihop studiebesöken med första
terminens kurser. Mottagande organisationer är nu rätt tränade att ta emot och berätta
om verksamheten men frågorna är en hjälp också för kontaktpersonerna. Sedan skall
studenterna besöka organisationerna ytterligare en gång, innan Tobias samlar ihop
deras erfarenheter i ett seminarium under kursen om välfärdspolitik. Lotta Bergström
har också besökt flera organisationer, som vill vara med i Kunis arbete, bland annat
Fryshuset och KFUM.
När det gäller profilkurserna så är en liten grupp på 4 personer från organisationerna
med i funktionshinderkursen och även psykisk ohälsa har deltagare från

1

organisationerna på vissa föreläsningar. Inbjudningar har också gått ut till brukardagen
i maj. Kursen ”Socialt arbete på samhällsnivå” på termin 7 har redan gått för denna termin
och nu är det totalt 17 personer från organisationerna, som gått kursen, både
medlemmar och anställda och de har uppskattat den mycket. Journalisten Hans
Karlsson har intervjuat några av dem och fått material till en bra artikel om Kunis. Lotta
lovar skicka ut manuset till oss i samverkansgruppen.
3. Andra rapporter. Lotta rapporterar från kontakterna med Lotta Lidén, chef på Social
resursförvaltningen. Hon har fått inbjudan att delta i samverkansgruppen men ville ha
underlag innan som tyvärr inte nått henne. Lotta har skickat nytt underlag. Ylva
rapporterar från Helena Johanssons möte med Social Resursförvaltningen. Tyvärr
kunde de inte utlova något finansiellt stöd för fortsättningen efter Kunis slut. Kanske
möjligt att sträcka ut Arvsfondens medel, så att de räcker 2017 ut. Men för 2018 finns
inga medel. Vi resonerar om möjligheten att söka medel för pedagogiskt utvecklingsarbete
för 2018, i varje fall lärartimmar för att arbeta med mentorskapet. Detta är ju en typ
progression när man utvidgar studenternas kunskaper om det sociala arbetet till den
idéburna sektorn. Behövs endast en ansökan om 1-2 sid som skall lämnas in ca 24 mars.
Finns många argument från intervjuer med studenter som Lotta Bergström gjorde
under Fontänhushögskolan och har redovisat i sin utvärderingsrapport. Gisela Reskow
och Ylva Donning skall överväga att göra en sådan ansökan om medel till pedagogiskt
utvecklingsarbete.
4. Slutkonferensen kring spridning är utsatt till 25 oktober 2017. Vi resonerar om
konferensarrangemang, lokal och arbetsgrupp för planering. Lotta har varit i kontakt
med Egil Aasgaard vid ProcessCompagniet som har arrangerat konferenser för
Skanska. Han är villig att åta sig också vår konferens och känner väl till Kunis. Planen
är ca 100 deltagare och Hotell Kustens konferenslokaler torde vara bättre än lärosalen
Sappören. Lotta lovar kolla ev. bokning med Hotell Kusten. Vi väljer också en
arbetsgrupp som skall planera innehållet i konferensen och arrangemanget. Lotta
Bergström (sammankallande), Egil Aasgaard, Judith Kalmar Sandqvist, Ylva Donning
och U-C Hedin föreslås ingå i gruppen.
5. Förslag till uppdragsutbildning. Helena Johansson och Katarina Hollertz kommer till
vår samverkansgrupp och presenterar ett förslag till uppdragsutbildning, som Katarina
och Kristina Alstam utarbetat (se bilaga). Helena presenterar hur institutionen har ett
generellt uppdrag från Utbildningsdepartementet beträffande socionomutbildningen.
Sedan får man också uppdrag om utbildningar från olika delar av det socialpolitiska
fältet som då finansieras externt. Detta förslag är en kurs om 7,5 poäng som skall gå på
kvartsfart varje termin med förslagsvis 20 platser för deltagare från civilsamhället (i vid
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bemärkelse). I förslaget anges mål för kursen, olika teman som kommer behandlas och
vilken pedagogik (problembaserat lärande) som kommer tillämpas. Kursen är inriktad
på socialt arbete inom civilsamhällets organisationer, projektprocesser, styrning och
ledarskap samt relationer till offentliga organisationer. Den bör också innehåll
forskningsfrågor utifrån deltagarnas olika verksamheter och internationella utblickar.
Kursdeltagarna kommer också kunna användas som resurser i andra kurser liksom
bjuda in socionomstudenter till kursen. Ansvariga lärare vill utforma kursen efter
deltagarnas behov och tillsammans med dem samt skapa en trygg och pedagogisk
lärandemiljö (se bilaga). Flera frågor kommer upp efter Helenas och Katarinas
föredragning:
a) Är detta en intressant kurs för medlemmar och anställda från de idéburna organisationerna?
Kommer kursen bli efterfrågad? - Kan vi räkna med att universitet kommer stödja denna form av
utbildning? Finns det någon central organisation som kan vara motspelare till institutionen?
Hur gör vi med kravet på grundläggande behörighet som deltagarna måste ha? Många i
gruppen tror att kursen kommer bli värdefull för organisationernas medarbetare i deras
kompetensutveckling. Lotta B och Agneta Rapp lovar undersöka detta. GFC är en
naturlig motspelare till institutionen då man har ca 90-100 medlemsorganisationer i
Göteborg. Och troligen är GU intresserade, då man tidigare talat om vikten av breddad
rekrytering till nya grupper. Men kravet på grundläggande behörighet är ett problem,
Helena o. Ylva lovar undersöka möjligheter till dispens men detta verkar svårt.
b) Vad kommer en utbildningsplats att kosta per deltagare? – Hur skall kursen finansieras, då
organisationerna troligen inte har medel att bekosta denna fortbildning för sina medarbetare? –
Varifrån finns möjligheter att ansöka om medel??
Helena Johansson kan ganska snart räkna ut kostnaden per utbildningsplats. Men hon
tror att det rör sig om ca 25-30.000 kr per person dvs en totalkostnad på ca 600.000 kr.
Helt klart har enskilda organisationer inte medel att bekosta detta utan medel måste
sökas utifrån. Vi gör en arbetsfördelning beträffande kontakttagande: GU och Business
Region (Helena o. Ylva), Social Resursförvaltning, Gbg Stad och Regionen (Lotta B.,
Agneta o. Lotta G.) Tillväxtverket och Socialstyrelsen (U-C), ESF-rådet och EUansökningar (Agneta o. Lotta G).
6. Nästa möte i samverkansgruppen är den 10 april kl 14-16. Alla bör granska kursförslaget
till dess och föra fram ev. förslag till förändringar. Lotta Bergström tackar alla
ledamöter för närvaron och avslutar mötet.
Vid minnesanteckningarna: Ulla-Carin Hedin
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