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PROGRAM

8.00 – 8.30 Kaﬀe och registrering

MEDVERKANDE

8.30 Välkommen! Sam Yildirim, utvecklingsledare för integraStigi Stockholms
Nyman, äldreoch
tion på Länsstyrelsen
län hälsar
välkommen.

forskningslandstingsråd samt
8:40 Introduktion
till dagen, Arthur
Henningson, Consider
ordförande
för Stiftelsen
Consultants, moderator.
Stockholms läns Äldrecentrum

8:45 Var beﬁnner sig ArbetSam? Kerstin Sjösvärd, projektledare.
8.55 Linje lärande.
Harald
Berg,generaldirektör
konsult med mångårig
Åsa
Lindh,
för erfarenhet från utvecklingsarbete
äldreomsorgen, presenterar
Svenskainom
ESF-rådet
sin bok som sammanfattar erfarenheter från kompetensutvecklingsprojekt i Stockholms län de senaste decennierna.

Geoff Erici, departementsråd

9.10 Arbetsplatsen
som
lärmiljö –vid
en förutsättning för kvalioch
utredare
tet?! Katarina Sipos
Zackrisson universitetslektor, SamhällsveUtbildningsdepartementet
tenskapliga fakulteten, och Maud Baumgarten, Institutionen för
pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet redovisar sitt
Karina
Uddén,
enhetschef för
arbete på några av
ArbetSams
arbetsplatser.

näringslivsutveckling, tillväxt10.10 Kaﬀepaus avdelningen, Länsstyrelsen

10.40 Omsorg som språkarbete. Forskning om andraspråstalares arbetssituation på arbetsplatser inom äldreomsorgen.
Zoe Nikolaidou, lektor vid Institutionen för kultur och lärande,
Peter Hammarin, chef för
Södertörns högskola.

arbetslivsutvecklingsenheten,
Kommuna
11.40 Lunch (på egen
hand) l och vice ordförande för
Vård- och omsorgscollege

12.40 När läraren ﬂyttar in på arbetsplatsen. Erfarenheter från
den arbetsplatsförlagda undervisningen i ArbetSam. Maj Berg
Lotta Wigen,
förvaltningschef
och Marie Hertin, projektledare
i ArbetSam.

för Äldre- och handikappförvaltningen
Lidingö stad
13.40 Paneldiskussion:
Vad innebäri ArbetSams
resultat för

relationerna mellan vuxenutbildning, svenskundervisning och
arbetsliv? Kan vi bygga hållbara strukturer? Hur då?

Kerstin Sjösvärd, huvud-

I panelen: Stig Nyman,
landstingsråd
och styrelseordförande i
projektledare
i ArbetSam
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; Margareta Ternstedt,
ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Tyresö;
Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen
Harald
Berg ochESF Stockholmsi Stockholms län; Karin Törnquist,
handläggare,
Arthur
Henningson
regionen; Eva-Lotta Arenander, rektor för Lidingö stads vuxenConsultants
utbildning; Jonny Jakobsson,Consider
ombudsman
Kommunal;
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare, ArbetSam

Sven-Erik Wånell,
utredare
ochlänken senast den 7 september
Anmäl
dig via
LÄS HELA PROGRAMMET OCH
tidigare direktör för Stiftelsen
GÖR ANMÄLAN PÅ NÄSTA SIDA >>
Stockholms läns Äldrecentrum

I PROJEKT ARBETSAM deltar åtta kommuner i Stockholms län och sju stadsdelar i Stockholms stad. Här finns både offentliga och privata vårdgivare. Drygt 650

vårdbiträden och undersköterskor deltar direkt i undervisning och många fler i utvecklingen av verksamheterna. Projektet ägs av Lidingö stad som driver det
tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum med stöd av Europeiska socialfonden.

PROGRAM
9.00

Kaffe och registrering

9.30

Moderator Sven-Erik Wånell inleder
Sven-Erik Wånell, utredare och tidigare direktör för Stiftelsen Stockholms 		
läns Äldrecentrum

9.40

Om ArbetSam och att äga ett projekt
Lotta Wigen, förvaltningschef för Äldre- och handikappförvaltningen, Lidingö stad

9.55

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning för äldreomsorgen –
lärdomar från den gamla och tankar inför den nya programperioden
Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet

10.15 Utvärderingen av ArbetSam
Harald Berg och Arthur Henningson, Consider Consultants, presenterar utvärderingen
av projekt ArbetSam.
11.15 Reflektioner utifrån utvärderingens resultat. Tid för frågor
Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd samt ordförande för Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum
11.45 Lunch (Om du önskar specialkost meddela det i anmälan)
12.45 Stockholmsregionens utmaningar med fokus på kompetensförsörjning
Karina Uddén, enhetschef för näringslivsutveckling, tillväxtavdelningen,
Länsstyrelsen i Stockholm
13.15 Dagens vuxenutbildning och dess utveckling på kort sikt –
Regeringskansliets och skolmyndigheternas arbete med vuxenutbildningsfrågor: 		
Geoff Erici, departementsråd vid Utbildningsdepartementet och tidigare utredare av den
kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå
13.45 Bensträckare
14.00 Kvalitet i omsorgen – framtidens äldreomsorg ur ett medarbetarperspektiv

Peter Hammarin, chef för arbetslivsutvecklingsenheten, Kommunal och vice
ordförande i Vård- och omsorgscollege

14.30 Vad händer i fortsättningen? Om export och vidareutveckling av
ArbetSams resultat samt implementering i Stockholmsregionen
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare i ArbetSam
15.00 Kaffe och mingel
Sista anmälningsdag 29 november. Lunch ingår.
				

Anmäl dig här (klicka på länken)

Konferensen är kostnadsfri. vid avamälan efter den 6 december eller utebliven när varo
utan avanmälan till arbetsam@lidingo.se kommer en avgift på 400 kronor att debiteras.

