Samverkansgrupp i KUNIS-projektet den 16 augusti kl 14-16 på GFC
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Agneta Rapp, (GFC), Egil Aasgaard,
(Vägen ut kooperativen), Ylva Donning och U-C Hedin (Inst för socialt arbete/GU).
1. Lotta Bergström hälsar välkommen och föreslår dagordning för mötet.
2. Samverkansuppgifter under hösten -17. Lotta och Ylva diskuterar vilka kurser som är
aktuella för samverkan. Kursen ”Socialt arbete på samhällsnivå” är nu en väl inarbetad
kurs och här finns 6 deltagare från organisationerna, som är ivriga att starta studierna.
Brukardagen med workshops och information från olika organisationer under
profilkursen ”Hälsa och ohälsa” har varit mycket uppskattad av både studenter och
organisationsdeltagare och bör hållas igen under hösten. Dessutom har Lotta och Gisela
Reskow tillsammans med utvecklingsledare för Stadsdelarna diskuterat
organisationernas medverkan i det ”Kollektiva mentorskapet”, som planeras ingå som
försöksverksamhet på termin 2. Flera idéburna organisationer är intresserade att delta t
ex Fryshuset i Göteborg. Det beslutas att man skall samverka kring dessa tre
kursmoment. Tidigare har profilkursen ”Psykisk ohälsa” också haft medverkan från
organisationerna men här görs ett uppehåll utifrån de diskussioner som skett under
sommaren. En brukarrepresentant och några studenter reagerade i våras mot en
gästföreläsares perspektiv vilket har lett till omfattande diskussioner och vissa
förändringar i kursen. Samverkansgruppen kommer också att träffas hela höstterminen
även om Allmänna Arvsfondens projekt formellt upphör den 15 oktober.
3. Slutkonferensen den 25 oktober diskuteras. Lotta och Egil informerar om hur
programmet ser ut idag och vilka personer och organisationer som fått inbjudan.
Egil beskriver sitt arbete med filmerna, som pågår. Han har filmat på Karins döttrar o.
Caféet 21:ans Hörne samt i Hammarkullen. Men filmning kring institutionen återstår,
ev. med drönare uppifrån. Lotta har träffat kursansvarig Torbjörn Forkby angående
studenternas deltagande från socialpedagogikkursen, termin 7 och går igenom vilka
uppgifter studenterna kan få. Vi diskuterar vilka som skall delta i paneldebatten på
slutet av dagen, alla redan vidtalade utom studenterna. Frågan om moderator är
fortfarande inte löst, Egil lovar kontakta Elisabeth Abrahamsson från Vägen ut. Agneta
väcker frågan om man inte bör ordna några intressanta studiebesök för deltagare från
andra högskolor t ex vid Forum Skill, Vägen ut-kooperativen etc. Dessa studiebesök
kunde förläggas till förmiddagen den 26 oktober. Men detta fordrar naturligtvis ett
ganska omfattande förberedelsearbete av Lotta och berörda organisationer. Lotta lovar
undersöka detta förslag.
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4. Uppföljning av projektet. Tre typer av produkter diskuteras. Egil föreslår en film kring
projektet som bygger på tidigare inspelat material och ger en bra bild av samverkan och
arbetet under projektet. Han menar att man också skulle kunna skapa ”ett slags lager”
för allt material kring projektet för minnesanteckningar, rapporter mm. Eventuellt kan
Kunis hemsida fungera på detta sätt efter projektets slut, när en viss sortering gjorts.
Ulla-Carin tar också upp frågan om en slags mer värderande skrift (ganska kort) där
projektarbetet beskrivs och analyseras utifrån svårigheter, för- och nackdelar. Inga
beslut kring uppföljningen tas. Men Lotta skall kontakta Karriärkraft Media kring
filmmaterialet och höra hur de tänker sig avslutningen.
5. Diskussion kring ansökan om projektmedel från Västra Götalandsregionen. Lotta har varit i
kontakt med institutionsledningen och börjat skriva på en ansökan. Enligt Ylva
diskuterar ledningen just idag ett sådant nytt projekt (utifrån erfarenheterna av Kunis)
där samverkan kring tre uppgifter skulle utvecklas mellan GFC, Institutionen och
Socialtjänsten i Göteborg. Dels skulle institutionen/GU erbjuda en uppdragsutbildning
riktad till idéburna organisationer i Göteborgsområdet med kunskapsutbyte mellan
uppdrags- och socionomstudenter. Dels skulle lärare, utvecklingsledare för
socialtjänsten i stadsdelarna och representanter för idéburna organisationer
tillsammans utveckla ett mentorskap för studenter kopplade till lämpliga kurser under
utbildningen. Vidare skulle man i samverkan sammanställa en nätverkskarta över
idéburna organisationer som utför socialt arbete och göra den tillgänglig för
utbildningens lärare och yrkesverksamma socialarbetare i Göteborg. Slutligen föreslås
att GFC ska erbjuda handledning och coachning till de idéburna organisationerna och
att också kunna erbjuda sådan till uppdragsutbildningen. insändas till VG-regionen
senast 11 september. Agneta föreslår en gemensam träff med institutionsledningen
angående denna ansökan snarast.
6. Nästa möte i samverkansgruppen bestäms till tisdagen den 19 september kl 14-16 på GFC.
Lotta tackar de närvarande och avslutar mötet.
Vid anteckningarna:
U-C Hedin
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