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Verkställighetsplan	  juli	  2015	  -‐	  december	  2016	  	  
	  
Val	  av	  fokus:	  Delaktighet,	  motiveringar	  utvärderingen,	  vi	  har	  i	  tidigare	  projekt	  försökt	  
fokusera	  på	  delaktighet	  och	  samarbete,	  i	  praktiken	  har	  det	  lätt	  till	  mera	  arbete	  med	  
samarbete.	  Delaktighet	  är	  en	  viktig,	  men	  utmanande	  del,	  så	  vi	  vill	  försöka	  komma	  vidare	  med	  
detta.	  
	  
Resurser:	  	  

-‐ Mia	  40	  %	  
-‐ Raija	  20	  %	  
-‐ Eivor	  lite	  under	  10-‐20	  %	  (varierar	  lite	  pga	  av	  andra	  engagemang	  på	  FSKC)	  
-‐ Ann	  från	  halva	  november	  2015	  till	  halva	  februari	  2016	  40	  %	  

	  
Tidsplan	  
Planeringsfas	  juli	  2015-‐augusti	  2015	  

-‐ Planering	  
-‐ Sammankallande	  av	  styrgruppen	  

	  
Verksamhetsfas	  September	  2015-‐	  april/maj	  2016	  

-‐ forum	  arbetet	  med	  unga	  
-‐ annan	  verksamhet,	  ss	  seminariet	  

	  
Avslutningsfas	  juni	  2016-‐	  oktober(december)	  2016	  	  

-‐ rapportering	  och	  avslutning	  
	  
	  
Planerade	  projektverksamheter	  
	  
Forum	  arbetet	  
	  
Syfte	  och	  målsättning	  för	  elevforum:	  

1. utveckla	  ett	  arbetssätt	  med	  dialog	  mellan	  unga	  och	  vuxna,	  som	  skolan	  kunde	  
utnyttja	  också	  i	  ett	  senare	  skede	  

2. vuxna	  får	  ny	  kunskap	  om	  hur	  de	  unga	  funderar	  och	  fungerar	  
3. unga	  får	  en	  känsla	  av	  att	  deras	  åsikt	  och	  tankar	  är	  värdefulla	  

	  
Syfte	  och	  målsättning	  för	  verkstadsforum	  	  
	  

1. utveckla	  och	  pilotera	  ett	  arbetssätt	  som	  stärker	  de	  ungas	  deltagande	  i	  verksamheten,	  
som	  verkstäderna	  kunde	  utnyttja	  också	  i	  ett	  senare	  skede	  

2. testa	  olika	  metoder	  genom	  vilka	  ungdomar	  kan	  uttrycka	  sig	  och	  komma	  med	  sin	  åsikt	  
3. samla	  de	  ungas	  tankar,	  åsikter	  och	  funderingar	  och	  påverka	  projektets	  genomförande	  
4. utvärdera	  projektet	  och	  servicen	  



5. ge	  de	  unga	  kunskap	  och	  en	  inblick	  i	  hur	  samhället	  fungerar	  
6. eventuellt	  bereda	  verkstadspersonalen	  en	  möjlighet	  till	  gemensam	  planeringstid	  

	  
Förverkligande:	  
	  
Forumen	  planeras	  tillsammans	  med	  anställda	  och	  unga	  på	  verkstäderna	  och	  tillsammans	  
med	  elevvården	  och	  eventuellt	  lärare,	  när	  det	  gäller	  elevforumen.	  	  
	  
I	  detta	  nu	  är	  planen	  att	  forumen	  i	  Nyland	  skulle	  förverkligas	  ca	  1	  gång/	  månad	  ca	  2	  timmar,	  
men	  eventuellt	  kunde	  man	  också	  ha	  lite	  längre	  tid	  i	  mellan	  och	  i	  stället	  ha	  ett	  lite	  längre	  
forum.	  Konkret	  har	  vi	  nu	  planera	  på	  att	  förverkliga	  följande	  forum:	  
	  

-‐ Elevforum	  i	  Helsingfors	  (Raija)	  
-‐ Verkstadsforum	  SVEPS	  (Mia)	  
-‐ Verkstadsforum	  Österbotten	  (OBS	  avvikande	  tidtabell)	  (Ann)	  
-‐ Verkstadsforum	  Raseborg	  (Eivor)	  
-‐ Samarbete	  med	  Frida	  Westerback	  gällande	  hennes	  referensgrupp	  för	  unga	  (Mia)	  

	  
	  
Utvärdering	  av	  forumarbetet:	  
	  
Utvärdering	  av	  forumarbetet	  sker	  i	  april	  –	  maj.	  Fokus	  på	  utvärderingen	  är	  de	  ungas	  åsikter	  
och	  tankar	  om	  forumarbetet	  och	  delaktighet.	  Utvärderingen	  sker	  i	  samband	  med	  det	  sista	  
forumet.	  
	  
Seminarier	  och	  fortbildning	  
	  
Medverkan	  på	  seminariet	  som	  forskarsocialarbetarana	  Frida	  Westerback	  och	  Bettina	  v.	  
Kreamer	  ordnar	  3.11	  
	  
Seminariet	  ordnas	  3.11	  på	  G18.	  På	  seminariet	  presenterar	  forskarsocialarbetarna	  sina	  
resultat.	  Ett	  centralt	  tema	  är	  delaktighet.	  Delsam	  medverkar	  på	  något	  sätt.	  
	  
Runebergsdagens	  seminarium	  5.2.2016	  
	  
Det	  har	  redan	  blivit	  tradition	  att	  på	  Runbergsdagen	  ordna	  ett	  Delsam	  seminarium	  och	  den	  
traditionen	  håller	  vi	  fast	  vid.	  Seminariet	  ordnas	  igen	  med	  videolänk	  mellan	  Helsingfors	  och	  
Österbotten.	  Tanken	  är	  att	  via	  forum	  arbetet	  involveras	  unga	  i	  planeringen	  av	  seminariet,	  
gällande	  innehåll,	  tema	  och	  förverkligande.	  
	  
Slutseminarium	  hösten	  2016	  
	  
Ett	  slutseminarium	  för	  alla	  Delsam	  projekt	  ordnas	  hösten	  2016.	  Seminariet	  skall	  presentera	  
projektens	  resultat,	  från	  olika	  synvinklar.	  De	  studerande	  som	  deltagit	  i	  Delsam	  projekten	  
bereds	  möjlighet	  att	  presentera	  sina	  arbeten.	  
	  
Professionella	  forum	  
	  
På	  basis	  av	  de	  material	  som	  samlas	  på	  både	  elev-‐	  och	  verkstadsforumen	  ordnas	  
professionella	  forum	  under	  våren	  2016.	  Tanken	  är	  att	  med	  en	  lättare	  modifiering	  och	  modell	  
från	  Bikva	  processen,	  ge	  det	  material,	  som	  de	  unga	  producerat,	  till	  de	  professionella	  för	  



diskussion.	  Målsättningen	  är	  att	  de	  professionella	  den	  vägen	  diskuterar	  och	  reflekterar	  kring	  
sitt	  arbete	  och	  vid	  behov	  gör	  upp	  en	  plan	  för	  vidare	  åtgärder	  (som	  kan	  vara	  att	  föra	  saken	  
vidare	  till	  förmän,	  politiker	  etc,	  ändra	  på	  arbetssätt	  etc)	  
	  	  
De	  professionella	  forumen	  är	  öppna	  för	  alla	  som	  vill	  komma	  och	  diskutera	  kring	  frågorna.	  	  	  	  
	  
Övrig	  projektverksamhet	  
	  
I	  mån	  av	  möjlighet	  förverkligas	  också	  annan	  projektverksamhet	  i	  samarbete	  med	  andra	  
aktörer.	  I	  främsta	  hand	  gäller	  det	  processer	  som	  redan	  är	  i	  gång	  och	  som	  Delsam	  varit	  
involverad	  i	  tidigare	  samt	  stöd	  till	  de	  studeranden	  som	  ännu	  har	  sina	  arbeten	  kopplade	  till	  
Delsam	  projekten,	  på	  hälft.	  
	  
	  
	  	  


