Minnesanteckningar Samverkansgrupp Stöd för utveckling 2021-01-14
Deltagare: Bodil, Susanne och Frida

Presentationsrunda
Susanne var ny i gruppen och fick lite historik om arbetet i samverkansgruppen
Stöd för utveckling

Beslut:
Sammanställning av planerade datum för grupp 1-3, modul 1-4 som Bodil gjort
och presenterade vid förra mötet beslutades.

Dialogpunkt – inför kommande utbildning 2021-01-22
-

Nya tider för dagen är 9:00-15:00, beslutades vid förra mötet.

-

Frida agerar värd för mötet 22 januari och håller ihop dagen

-

Träff med Sven och Anna-Karin är planerad till nästa vecka, Frida frågar
då även om datum inför hösten.

-

Bodil pratar med Jonas om bilder, om han skall ha samma som förra
gången.

-

Susanne skall titta på utvärdering via esmaker så ett samlat resultat kan ses.

-

Bodil skickar ”avslutningsbilder” m uppdaterade datum och esmaker till
Frida. Det kommer finnas möjlighet att både ge feedback i chatten direkt i
mötet och i esmaker efter avslutad utbilding.
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Inför modul 2 och 4 för grupp 1
Bodil skickar beskrivning/information som skall skickas till deltagarna innan
träffarna till Lena i närtid. Det är främst information till 25 janauri som behöver
komma iväg inom kort.

Inför utbildning 2021- 03- 01
Beslut finns om 25 platser
10 Skåne
5 Kronoberg, Bleking och Halland
Skåne hade 17 platser anmälda till 22 februari och 11 platser anmälda den 1 mars,
vi tog beslut om att det var Skåne som får ta bort 5 deltagare och att platserna går
till Kronoberg då de inte hade några deltagare anmälda till den 22 januari eller 1
mars. Frida återkommer till Lena med deltagarnamn. Vi önskar att Jesper tar en
kontakt inom Skåne som ombesörjer vilka deltagare som får vänta på utbilding.
Vidare planering framåt gällande utbildning
Till höstens utbildningstillfällen i september och november/december kom
Susanne med förslaget att hon kunde titta på Hallands lösning med anmälan via
kompetensportal. Hon tar kontakt m Lena om detta.
NSG Stöd för utveckling – Verksamhetsplan 2021 ber vi Jesper presentera vid
nästa träff och ber även honom att samordna nya datum, ett innan 1 mars.
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