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Protokoll
Linköping, Drottninggatan 16
Närvarande:
Mats Eriksson
Marie Palmgren
Leif Johansson
Monika Holmberg
Desireé Svanberg
Anna-Lena Hammarsten
Frånvarande:
Eva Törngren
Åke Wännman
Sonja Erlandsson
1. Mötets öppnande
Ordförande Mats Eriksson öppnade mötet
2. Val av justerare
Leif Johansson, valdes att justera detta protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll
Mats gick igenom föregående mötes protokoll, mötet godkände föregående mötes
protokoll med några små justeringar.
4. Lägesuppdatering avseende centrala projektaktiviteter
- Ledarprogram
Vi fyller platserna till hösten vi håller inte platserna för länge, vi öppnar upp
för andra aktörer inom projektet att nyttja platserna. Alla kommuner utom
Motala har hittills varit representerade.
- Arbetsplatsinventeringar
Vi har ett specifikt möte angående validering och annat kopplat till VoC, som
bygger på arbetsplatsinventeringarna. Vi har hittills genomfört 44 av 55
planerade inventeringar. Det finns fortfarande 20 platser för
ytterliggaretotalt 75 arbetsplatser.
- Filmproduktion
Vi visade film 1.1 Introduktion till Äldreomsorgen.
- Övrigt på gång
Malin informerar om arbetsplatskoordinatorutbildningarna, som är förlagda
samma dag som kick off. Utbildningsanordnarna har behov av att få
återkoppling om fördelningen av spåren, förväntningar på lärarnas insats på
arbetsplatserna, tidsplanering, validering m.m. Vo-C önskar samlad info.
Malin får i uppdrag att kalla till ett möte med Vo-C där utbildningsanordnarna
deltar.

Handledare, språkombud och huvudhandledare planeras att användas i den
delen av projektet som handlar om personer som står långt från
arbetsmarknaden.
5. Rapport studiebesök i Holland för socialchefer och politiker
Desireé redogjorde för resan. Sammantaget kan man säga att de flesta verkade
nöjda med studiebesök och innehåll.
6. Ekonomisk rapport
Anna-Lena berättar att vi har uppdaterat budgeten i projektrummet utifrån nya
rådande omständigheter.
7. Rapportering till ESF rådet
Malin berättar om återrapporten, den skickas in i slutet av månaden.
8. Erasmus + ansökan CASE, Care Skills Escalator
Mats berättar om att FoU har lämnat in en Erasmusansökan som bygger på
Evikompprojektet, där demensspåret är i fokus. Ansökan har gjorts tillsammans
med fyra andra länder i EU.
9. Övriga frågor,
- Kommunikationsplan, det finns en som ständigt fylls på.
- Avtal med utbildningsanordnare, avtalen är skickade och Malin väntar på
att de ska returneras.
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