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Nyfiken på SRS, GSRS och ORS och möjlig- 
heten att använda dem digitalt som stöd i 
att följa upp dina klientsamtal!?
Vi möts digitalt via Zoom.  
Dag 1 fredag 15 januari, kl. 8.30-12.00, grunderna för 
dig som ännu ej använt SRS (Session Rating Scale), GSRS 
( Group Session Rating Scale ) och ORS (Outcome Rating 
Scale), och för dig som vill friska upp din kompetens.

Dag 2 måndag 1 februari, kl. 8.30-12.00, mer om SRS, 
GSRS och ORS samt digitala verktyg för dessa. 
Inbjudan och anmälan till den 15 januari och 1 februari (pdf)

GrönKvist digitaliseras 2021
GrönKvist är ett coachande grupprogram som på ett 
lättsamt och seriöst sätt ger möjligheter till egenmakt 
och ökade kunskaper om hushållsekonomi och om 
konsumentfrågor. Samordningsförbunden arbetar nu 
med att uppdatera handledarstödet och deltagarmateri-
alet och omvandla det fysiska materialet till digital form. Du som är nyfiken på det 
nya materialet kan redan nu titta på delar av det här: www.gronkvist.nu
Du som kanske vill erbjuda GrönKvist i din verksamhet: läs mer i denna 
GrönKvistfoldern (pdf) Håll utkik efter kommande introduktion till metod och ma-
terial under våren 2021 och  handledarutbildningar som genomförs under hösten 2021.

Dokumentation från 
vår första digitala 
LF-nätverksträff
Snacka går ju - skapa meningsfulla coachande 
samtal med ungdomar går också! - 5 nov 2020
Detta var samordningsförbundens 
första nätverksträff  via Zoom och vi 
var drygt 50 personer som deltog denna 
fantastiska förmiddag. Vi fick ta del 
av flera föreläsningar/workshops med 
konkreta exempel från olika verksam-
heter där meningsfulla möten och samtal 
med ungdomar pågår. Läs mer här: 
Dokumentation från den 5 november

Ny hemsida
Vi har en helt ny och mobilanpassad 
hemsida. Besök oss gärna på nvsam.se

Inbjudan till utbildning 
Lösningsfokuserat ledarskap 
– ledare men inte chef
Att vara ledare men inte chef  kan vara 
utmanande. Det lösningsfokuserade ar-
betssättet kan vara ett hjälpsamt sätt att 
skapa önskad förändring och samarbete. 
NVSam erbjuder en digital utbildning 
Lösningsfokuserat ledarskap – för  
ledare utan personalansvar.  Läs mer:  
Lösningsfokuserat ledarskap – ledare 
men inte chef  5 halvdagar våren 2021
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linda.anderfjall@koping.se

Inbjudan till 2021 års  
grundkurs i lösningsfokus
15, 16 april, 7 maj och 2 juni
Om vi kan träffas så blir kursen i Köping. 
Annars ges kursen helt digitalt.
Anmälan senast 1 februari till  
linda.anderfjall@koping.se  

ESF-projektet #Klarframtid
Samordningsförbundet Västra Mälard-
alen är medfinansiär i ett ESF-projekt 
som omfattar kommuner i Sörmland och 
Köpings kommun. Köpings delprojekt 
ska bidra till att minska arbetslösheten 
bland unga och få fler unga kvinnor och 
män att slutföra gymnasiestudier. Pro-
jektet har hittills, trots pandemin, behållit 
ungdomarna och haft ett aktivitetsschema 
varje dag. Projektet har jobbat medvetet 
och framgångsrikt med att hålla en digital 
kontakt med deltagarna.
Folder för näringslivet om att samverka 
med projektet i Köping
Projektledare: Kornelia Johansson  
kornelia.johansson(at)koping.se 

Hela ViiA -  
Hela Vägen in i Arbete
Arboga kommun har fått medel från 
AMIF och Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen för att utveckla en 
metod som kombinerar språkträning 
med arbetsträning för lågutbildade med 
svårigheter att tillgodogöra sig svenska. 
Målet är att ta till vara människors kom-
petens och bygga en bro till arbetslivet. 
Hälsa är en viktig del av projektet som 
är igång och välkomnar remisser från 
de tre KAK-kommunerna och Arbets-
förmedlingen. Länk till information om 
projektet på Arbogas hemsida:  
Informationsblad - Säkra er kompetens
Projektledare: Birgitta Nilsson  
birgitta.nilsson(at)arboga.se 

Digital GRUNDutbildning i 
Lösningsfokuserat arbetssätt 
våren 2021 - Västerås
för ledare och professionella inom  
arbetslivsinriktad rehabilitering samt 
förebyggande verksamhet.

Dag 1–2: 21 och 22 januari
Dag 3:  8 februari
Dag 4:  12 mars 
klockan 8.30–16.00

Utbildningen vänder sig till dig som 
arbetar inom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Västmanland 
samt Västerås stad med klienter, patienter, 
deltagare, personal, organisation eller  
ledarskap inom arbetslivsinriktad  
rehabilitering och dess försteg. 
Inbjudan till grundutbildning i 
Lösningsfokuserat arbetssätt

Presentation av  
Samordningsteam Västerås

Förutom förändringar av insatser och 
mål med verksamheten, har vi även  
flyttat och fått nya medarbetare i teamet. 
Vi är nu ett multikompetent team med 
bred kompetens och erfarenheter från 
arbete med målgruppen och av de olika 
aktörerna, samt har vi tillsammans ett 
bra nätverk med arbetsgivarkontakter. 
Ingen kan allt men tillsammans kan vi oer-
hört mycket! Vi sitter nu tillsammans i nya 
lokaler på Västra Skepparbacken 18-20.

Läs mer i: Nyhetsbrev Samordnings- 
team Västerås (pdf) 
och på
Samordningteam Västerås - Samord-
ningsförbundet Västerås hemsida

Nya visionen
Nyfiken på den nya VISIONEN för 
förbundet som samverkats fram av  
Utvecklingsgrupp och styrelse? 
Du finner den här: 
Vision - Samordningsförbundet 
Västerås hemsida

Ann-Kristin Ekman 

0765-69 06 52 
ann-kristin.ekman@vasteras.se

Stoppa våld i nära relationer
Norra Västmanlands Samordningsför-
bund deltar i ett nationellt arbete för att 
sprida kunskap om våld i nära rela-
tioner, hur det påverkar hälsa samt hur 
förbundets medlemmar kan hjälpas åt 
att tidigare upptäcka våld – för att kunna 
ge rätt stöd. I Samordningsteamen i  
norra länet ställs från och med 2021 
frågor om våld systematiskt och 
återkommande till alla deltagare.
Läs mer:  
Stoppa våldet - NNS hemsida

Ann Rilegård 

073-649 84 99 
ann.rilegard@fagersta.se

Nya
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