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Nu fick vi testa att hålla mötet utan att vara fysiskt
på plats. Några satt på sin arbetsplats andra jobbade
hemifrån. Det fungerade förvånansvärt bra!
Mötet förbereddes med att några diskussionspunkter
hänskjuts tills vidare samt att allt vi skulle besluta
om var utsänt med underlag innan.

Våren är inte i karantän, trots Covid-19

Skönt att växtligheten i naturen följer sin planering
även i dessa tider.
Det mesta i jobbet följer inte planeringen! Allt ställs
på sin spets då vi alla solidariskt försöker minska
smittspridning och ändå försöker hålla verksamheter
och samhället igång.
Så tråkigt! Vi hade ett bra flow i våra insatser innan
vecka 9, med alla grunder lagda och stabila.
Men nöden är uppfinningarnas möjligheter så nu
gäller det att vara flexibel och laga efter läge.
Personalen inom Samspelet, tillsammans med
parternas handläggare, är suveräna på att trixa för att
kunna hålla våra deltagare i aktiv planering.
Arbetsgivare försöker, utifrån sina restriktioner, att ge
våra deltagares möjlighet till arbetsprövning/praktik.
Inställda forum

Nationella Finsam-konferensen 24-25 mars
flyttas till nästa år i mars
NNS årsmöte 24 mars Ny tid kommer så snart det
ges möjligheter att hålla årsmötet
Gemensamt möte Styrelse och beredningsgrupp
Kommer hållas i höst istället
Samverkan på riktigt Kompetensutveckling 7 april
Jättetråkigt att vi får ställa in med drygt 100 anmäla
Arbetsgivarfrukost 8 april kl 0730-0900
Ny tid kommer så snart Covid-läget är under kontroll
Hedersrelaterat våld 16 april Stockholm
Kommer arrangeras i höst
Mycket annat där Samspelet skulle delta är också
inställt. Helt rätt i dessa tider, trots att dessa forum
behövs för fortsatt utveckling i och av Samspelet.

Nya möjligheter att jobba med samverkan
Lediga jobb!
Trots det läge som nu råder ser Samspelet framåt
och tror på fortsatt meningsfull samverkan.
Vi planerar nu så att allt kan fungera fullt ut när det
är dags.

Stegen Karlstad utökar. Här finns annons ute
gällande Arbetsterapeut på heltid liksom
Socionom på heltid kopplad till försörjningsstöd.
Ansökningar senast 200403
malin.radman@karlstad.se
Stegen Kristinehamn utökar också med en
socionom kopplad till försörjningsstöd. En person
har erbjudits jobbet och tackat ja.
(namn publiceras när intern information är klar)
Projektledare strukturprojekt kring personer som
är sjukskrivna och uppbära försörjningsstöd.
Heltid i ett år med möjlighet till förlängning.
Ansökningar senast 200410.
martin.seppanen@karlstad.se
Läs om jobben på www.samspelet.se/anslagstavla
Planerat i dagsläget

Styrgrupp TRIS 1 april
Styrelsen planerar att hålls styrelsemöte 3 april
Vi återkommer om gjorda planeringar i maj
Konferens Våld i nära relationer 1 okt. 1300-1630
Håll dig uppdaterad

www.samspelet.se/anslagstavla här finns nyheter
https://www.facebook.com/samspelet.se/
Här informerar vi kontinuerligt gällande nuläge
utifrån Covid-19. Allt från deltagarinsatser,
SAMSIP-möten, förändringar kring möten och
konferenser, lediga arbeten mm mm
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