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Lösningsfokuserat ledarskap

Lösningsfokuserat ledarskap går även av stapeln detta år. Nästan 20 hugade deltagare hade anmält sig då anmälningstiden gick ut. Den blev en succé förra året!
Syftet med Lösningsfokuserat ledarskap är att öka ledares förmåga att lyfta fram
medarbetares inneboende potential och fördjupa samarbete och samverkan på den
egna arbetsplatsen och samverkan med andra. Mao vässa ledare! Tanken är att vi
varje år ska erbjuda denna kurs!

Filmer om psykisk hälsa

Nu är de färdiga - kortfilmerna om psykisk hälsa som förbunden bidragit till att ta
fram. Det är en serie av åtta kortfilmer som alla handlar om hur man bevarar sin
psykiska hälsa i en tillvaro som inte alltid är så lätt att leva i. Filmerna blandar allvar
och humor. De har enkla och begripliga budskap och är gjorda för att passa både
gammal och ung. De åtta delarna kan ses fristående men fungerar bäst i nummerordning. Se alla filmerna kostnadsfritt på:
Filmer om psykisk hälsa

Dokumentationer

Ta del av dokumentationer i Lösningsfokuserat arbetsätt på vår gemensamma webb.
Här finns bl.a. en utförlig dokumentation från den 2-3 december 2015. Peter
Szabo, MCC Coach, SolutionSurfers International, höll en heldags workshop i
lösningsfokus och dagen filmades. Två
filmer finns utlagda på YouTube som du
kan ta del av. Från dag 2, den 3 december, finns ett femtontal dokumentationer
från dagens workshop och seminarier.
Dokumentation - Lösningsfokuserade
ledtrådar 2-3 december 2015
forts. i höger spalt

Dokumentationer forts.

Den 19 januari höll Janine Waldman en
presentation med rubrik Positive Performance Conversations.
Alla dokumentationer hittas här:
Dokumentationer från konferenser och
seminarier.
Kommande aktivieter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

www.samordningvastmanland.se

Västra Mälardalen
Årsredovisning 2015
Under 2015 formulerade styrelsen en
vision för förbundet: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor
i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete
och därmed minska klyftorna i samhället.
KAK-projektet avslutades under 2015.
Fyra mobiliserande projekt har pågått
under 2015: Socialt företagande,
Validering och praktik, Sammanhållen
förstudie utrikesfödda, Samhällsorientering och kommunikatörsutbildning.
Utbildningar, lunchföreläsningar, nätverksträffar och seminarier har genomförts både på länsnivå och i KAK. Läs
hela årsredovisningen:
Årsredovisning - Samordningsförbundet
Västra Mälardalen

Supportgrupper i skolan
Martin Larsson och Mikael Thunblom
föreläste 18 mars om Supportgrupper i
skolan. Supportgrupperna bygger på ett

lösningsfokuserat förhållningssätt och
skapar ett lärande om hur alla bidrar till
en bättre miljö där vi kan vara tillsammans. Pedagoger som jobbat med detta
tycker att det är enkelt, tidssparande och
både förebyggande och åtgärdande på
samma gång. Föreläsningen var en del
av Tillsammansveckan.

Hälsans väg till
egen försörjning

19
maj

8 februari och 19 maj
arrangerar förbundet
runda bordssamtal kring integrationen i Köping. Myndigheter, studieförbund och andra nyckelaktörer bjuds
in för att se hur vi kan komplettera
varandras verksamheter från asylprocess
till egen försörjning – med hälsa som en
röd tråd genom alla insatser.

Samordningsförbundet Västerås har
haft ett gott utvecklande år, inte minst
när det gäller strategin att utöka Integrerad VästeråsSamverkan.
Tillsammans med länsgemensamma utbildningar och
lokala utbildningar är det
sammanlagt 1166 deltagare
i förbundet som har tagit
del av insatser under året.
Läs mer:
Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Västerås

Två framgångrika projekt
som har implementerats!

Linda Anderfjäll
073-662 89 63

Norra Västmanland

och samhället. Har implementerats i
Västerås stad.
Läs mer:
Slutrapport - Chance 2 Change 3.0

MAC
MAC= Matchande Aktiverande
Coachande. Metodiken kompletterade
traditionell rehabilitering och vägledning. Individen fick stöd i att upptäcka
situationer där hon kommit bäst till sin
rätt och hittat sätt att tillämpa sina talanger, samt att finna den yrkesroll som
kan bli vägen till egen försörjning. Har
implementerats i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås, som efter den 1 juli blir
en tillsvidareverksamhet.
Läs mer: Slutrapport - MAC

C2C - Chance 2 Change 3.0
C2C var ett projekt som har riktat sig till
unga män med kriminell bakgrund, av
vilka många har problem med droger.
Syftet med projektet är att stärka unga
män i utanförskap, 18-25 år, på vägen
mot arbete eller studier - för att skapa
vinster för individen, omgivningen

17
juni

Välkommen att träffa Jessica
Arvidsson, doktorand vid
Högskolan i Halmstad, som
berättar om sina resultat
som rör ungas sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Hennes
avhandling baserar sig bland annat på
studier av 13 000 elever som avslutat
gymnasiesärskolan mellan åren 2000 till
2011 och ska kartlägga faktorer som
underlättar övergången till arbetslivet
för personer med intellektuella funktionshinder. Mer info och anmälan:
Aktuellt och Kalender

linda.anderfjall@koping.se

Västerås
Vad gjordes i förbundet 2015?

17 juni: Från särskola till
arbete - unga med funktionsnedsättning

Samordnaren i Norra Västmanland
planerar att åter vara i tjänst på deltid i
april.

Ann-Kristin Ekman

Ann Åkerlund Rilegård

021-39 21 45

073-649 84 99

ann-kristin.ekman@vasteras.se

ann.rilegard@fagersta.se

www.samordningvastmanland.se

