Evikomp -en snabb lägesrapport 2019-02-13


Idag provfilmar vi för första gången, Eva Granlund, skådespelerska,
Mattias Löw, filmare, och Reshema Löw, filmassistent, testar olika
situationer utifrån färdiga manus.



Första styrgruppsmötet har ägt rum, den 1 februari.



Den 20 februari kommer vi processa manus, lärare, skådespelerska,
filmteam, projektmedarbetare med fler kommer att delta.



Projektgruppen arbetar med att ta fram program för kick-off den 25
april, om vi har tur tackar Bodil Jönsson ja till att vara
inspirationsföreläsare, vi inväntar svar.



Ekonom och projektledare arbetar även med en budgetrevision som ska
in till ESF.



Projektledare (ibland tillsammans med annan projektpersonal) har
träffat nästan alla kommuner, vissa kommuner flera gånger. I morgon
den 14 februari ska vi till Finspång och den 25 februari till Åtvidaberg.
Vi har ytterligare träffar i Linköping där vi träffar LSS-chefer, den 21
februari, och hemtjänstcheferna den 28 februari.



Chefsutbildningen är i princip färdigplanerad, men under slutet av
februari kommer projektteamet att detaljplanera nätverksträffarna till de
lärande chefsnätverken, tillsammans med Per-Erik Ellström, Eva
Ellström och Erica Byström.



Kommunikationsplan är under framtagande, vi kommer bland annat att
skicka ut månadsbrev med information till berörda parter, det är ännu
oklart när vi ska börja med detta, vi återkommer i frågan.



Inventeringar av arbetsplatser påbörjas nästa vecka. Bokning och
logistik kring detta är dagligt arbete för flera kompetenssamordnare och
administratör.



Webbplattformen utvecklas dagligen. Nästa vecka beräknas vi gå från
labbmiljö till den skarpa miljön.



Idag har vi haft ett kort möte med Vård och omsorgscollege, VoC, för
att prata om kommunikation framåt, den ska bli bättre, denna snabbinfo
är ett led i detta.



Specifika uppdrag med tidsåtgång för lärare under hösten och nästa vår,
är under framtagande, och beräknas vara färdiga senast 15 mars, men vi
tror att det kan bli ännu tidigare. Vi försöker att göra uppdragen
skolspecifika.



Anmälningar från arbetsplatser i hela länet fortsätter att droppa in, kul!



Vi har tagit emot anmälningar till Hollandsresan (2 platser per partner,
chefer och politiker åker den 31 mars-2 april). Vårens platser är fyllda,
alla som har anmält sig får mer information senast på måndag den 18
februari. De socialchefer eller aktuella tjänstepersoner som inte åker
under våren får en ny chans till hösten.



Reklammaterial är under framtagande, alla 15 parters loggor kommer
att finnas med på våra affischer.



Massa mer saker händer i projektet, detta är endast ett axplock.

Med vänliga hälsningar,

Malin Robertsson Bly
Projektledare

