VÅREN 2018

Utvecklingsarenan är ett forum för sektorsövergripande kunskapsutveckling där
Örebro kommun och Örebro universitet tillsammans utvecklar och delar kunskap.
Här möts forskning, praktik och politik för att få en kunskapsstyrd organisation.

Utvecklingsarenan


Kunskapsdag om
sociala investeringar.

MISSA INTE
4 APRIL

Förtroendevalda och tjänstemän i kommunen är välkomna till en dag om hur arbetet
med sociala investeringar på lokal nivå fortskrider. Syftet med dagen är att sprida
erfarenheter från arbetet hittills med sociala investeringar utifrån framtagen
temarapport och de pågående satsningarna. Fokus är gränsöverskridande
samverkan, vilket är en viktig del i arbetet med sociala investeringar.

4 april 2018, kl. 8.45–12.15
Sessionssalen och Representationsvåningen, Rådhuset
Föreläsare är Ulrika Englund, doktor (PhD) i handikappvetenskap vid Örebro universitet,
representanter för process- och utvärderingsteamet för sociala investeringar samt projektledare för de
pågående satsningarna.
Mer om programmet på baksidan.

Anmälan
Anmälan senast 22 mars på orebro.se/utvecklingsarenan.
Frågor om anmälan, kontakta receptionen i Rådhuset, 019-21 10 91.

Frågor om seminariet?
Yvonne Haneskog, yvonne.haneskog@orebro.se, 019-21 26 49.

Varmt välkomna!

Örebro kommun i samarbete med Örebro universitet
orebro.se/utvecklingsarenan

VÅREN 2018 • UTVECKLINGSARENAN • KUNSKAPSDAG OM SOCIALA INVESTERINGAR

Program
8.45–9.00

Inledning - Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande och Anne Andersson,
kommundirektör hälsar välkommen.

9.00–9.15

Temarapport – sociala investeringar. Staffan Wikstedt, process- och utvärderingsteamet
för sociala investeringar, berättar om erfarenheter och lärdomar från arbetet under de
fem första åren.

9.15–9.45

Fika i representationsvåningen

9.45–10.30

”Samverkansprojekt, och sen då? - Ulrika Englund, doktor (PhD) i handikappvetenskap
på Örebro universitet, presenterar resultatet av sin avhandling. Vilka aspekter är av
central betydelse för samverkansprocessens utveckling över tid?

10.30–12.00

Projektledare och projektmedarbetare beskriver sina erfarenheter av arbetet med sociala
investeringar:
•
•
•
•
•
•

12.00–12.15

Specialpedagogisk kompetensutveckling, Lena Carlsson, projektledare
NP resurs & samverkan, Annette Gustafsson, projektledare
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande, Niklas Jarl, projektledare
Brobyggare, projektmedarbetare
Skolfam, Britt Lindström, projektledare
Bryggan, Azita Iranipour, projektledare

Summering av dagen och tack för idag! – Anne Andersson

Örebro kommun i samarbete med Örebro universitet
orebro.se/utvecklingsarenan

