Samverkansgrupp i KUNIS-projektet den 10 april kl 14-16 på GFC
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Agneta Rapp, (GFC), Judith Kalmár
Sandqvist (Göteborgsfontänen) Ylva Donning, Gisela Reskow och U-C Hedin (Inst för
socialt arbete/GU).
1. Lotta Bergström hälsar välkommen och föreslår dagordning. Inga ändringar eller tillägg till
dagordningen i form av övriga frågor.
2. Information om nuläget. Socialt arbete på samhällsnivå gick redan i början av terminen.
Nu har nyligen profilkurserna avslutats. Där har deltagare från organisationerna ingått
både på Funktionshinderkursen och kursen Psykisk ohälsa. Beträffande kursen om
Funktionshinder har några deltagare följt kursen kontinuerligt. I den andra kursen om
Psykisk ohälsa har det varit mer spritt deltagande, totalt 12 personer har kommit till
olika föreläsningar. Nu återstår endast brukarorganisationsdagen den 19 maj, som
troligen blir välbesökt. Lotta har börjat göra en organisationslista för information till
lärare, studenter o. organisationer. Hon har också besökt Fryshuset och KFUM som
båda är intresserade av att ingå i mentorskapet. Lotta har också bevistat ett par mycket
bra konferenser t ex om kopplingen mellan fattigdom och psykisk ohälsa.
3. Planeringen av slutkonferensen 25 oktober har påbörjats. Arbetsgruppen kring
konferensen hade sitt första möte i fredags 7 april em (se anteckningar från mötet).
Lotta har varit i kontakt med hotell Kusten och gjort en preliminär bokning på lokalen
Vinga och konferenspaket (kaffe, lunch mm) för 100 personer. Kostnaden för detta blir
ca 28.860 kr men kan sjunka vid färre deltagare. Vi resonerar om program o. struktur.
Lotta föreslår en programpunkt med redovisning av intervjuerna från Fontänhögskoleprojektet som behandlar kunskapsutvecklingen vid samverkan mellan socionomutbildningen och de idéburna organisationerna. Vi resonerar om målgrupp för
konferensen, som är deltagande organisationer, andra intresserade högskolor, studenter
och lärare samt socialarbetare och chefer från Social Resurs o. stadsdelarna i Göteborg
dvs en ganska bred målgrupp. Detta fordrar intressant och ej för långa föreläsningar.
Frågan om lämpliga föredragshållare måste vi fundera ytterligare på och frågan
bordläggs t.v.
Lotta kommer att träffa Egil Aasgaard, som har kunskap och intresse av att delta i
planeringen av konferensen, och göra ett första preliminärt upplägg för konferensen. Vi
talar om att ha en inbjudan med program klart till 1 juni och att då göra ett första
utskick, med påminnelse i augusti igen.
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4. Uppdragsutbildning för organisationerna. Lotta har kontaktat ett antal organisationer
och presenterat förslaget till kursplan för dem. Hon har också efterhört deras intresse
för att delta i en sådan kurs och fått övervägande positiva svar. Men från
Stadsmissionen har uttryckts kritik mot inriktningen, man vill ha mer konkret
fortbildning kring missbruk, psykisk ohälsa etc. (se sammanställning av svar som Lotta
gjort). På grund av Helenas frånvaro kan vi idag inte få veta mer om planeringen. Dock
har Helena Kaså Winqvist, enhetschef på Social resursförvaltning, enheten social
utveckling, hört av sig och visat intresse av att vara med och diskutera en
uppdragsutbildning med oss. Lotta får i uppdrag att ordna ett möte med henne och
Helena Johansson.
Finansieringen är fortfarande olöst och här måste troligen göras separata ansökningar
om medel till fakulteten/ GU, Social Resurs/Göteborgs stad och andra möjliga
finansiärer. Vi resonerar också om möjligheten att söka EU-medel men bedömer
chanserna att få detta som små. Möjligen skulle man kunna pröva ny ansökan till
Allmänna arvsfonden med annat fokus och inriktning. Lotta Gustavsson har också
förhört sig hos VG-regionen men där är det små chanser.
5. Samverkansarbetet inom Kunis till höstterminen 2017. Troligen finns det medel kvar från
Allm. Arvsfonden att driva de olika samverkansmomenten även under höstterminen.
”Socialt arbete på samhällsnivå” ligger i början av höstterminen och samarbetet kring
profilkurserna är också möjligt att fortsätta. (Projektet slutar formellt den 15 oktober
men går troligen att förlänga något). Men mentorskapet på termin 1 är i farozonen, då
lärarbyten kommer ske till hösten. Gisela Reskow beskriver sitt arbete med försök med
mentorskap i fyra stadsdelsförvaltningar och överläggningarna hittills med företrädarna för
stadsdelarna. Denna planering gäller en klass på termin 2 och omfattar Livsloppskursen
och Juridikkursen. Gisela beskriver den uppläggning med fyra träffar under terminen
med olika teman som hittills planerats. Gisela inbjuder också Lotta till ett möte med
metodutvecklarna från stadsdelarna den 8 maj kl 14-16 på institutionen. Vi resonerar om
möjligheten att lägga in studiebesök för studenterna i idéburna organisationer som
finns i resp. stadsdel. Men detta innebär att mentorskapet flyttas från termin 1 till
termin 2. Något beslut fattas inte utan måste utformas i diskussioner med prefekt och
berörda kursansvariga lärare.
6. Nästa samverkansmöte är utsatt till den 22 maj kl 14-16 på GFC. Lotta tackar för närvaron
och avslutar mötet.
Vid anteckningarna: Ulla-Carin Hedin
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