Nyhetsbrev Nr. 1 – mars 2022
Kort om prosjektet
Eidskog, Sør-Odal, Kongsvinger, Nord-Odal, Åsnes og Grue kommune
erkjenner at vi må finne nye løsninger for å hindre utenforskap blant unge.
Vi er veldig glade for å ha så mange med ulik fagkompetanse og erfaringer
med i utviklingsarbeidet slik at vi i fellesskap kan finne de gode løsningene.
Gjennom flere workshops skal vi se på hvordan vi kan komme frem til
tverrfaglige gode løsninger som gjør at flere barn og unge blir inkludert,
fullfører utdanning og får seg en jobb de kan trives med. Hva kan vi sammen
gjøre for å løfte kvaliteten på tjenestene våre og samarbeide bedre?
Les mer om prosjektet her:
https://kongsvingerregionen.no/losningene-finnes-lokalt/

Hva
lykkes vi

Hovedaktiviteter desember 2021-mars 2022

-

med ?

Vi har startet opp innsiktsarbeidet ved å ha samtaler med både
ungdommer og ansatte som jobber med barn og unge i de ulike
kommunene. Vi har snakket om hvordan de ulike aktørene
opplever utfordringene i sin arbeidshverdag, og hva de opplever at
de lykkes med.

-

Innholdet fra samtalene er blitt anonymisert og kategorisert i tre
foreløpige hovedtemaer som vi skal arbeide videre med i
workshops.

-

Prosjektgruppen har utarbeidet en kommunikasjonsplan og
kommunikasjonsstrategi.

-

Laget hjemmeside på Kongsvingerregionen.no.

-

Hatt flere presentasjoner og dialogmøter for å fortelle om
prosjektet.

-

Vi har presentert prosjektet for stortingets Arbeids og sosialkomite
den 15.mars. Det var en nysgjerrig og engasjert gjeng som gjerne
ville følge prosjektet videre.

-

Jobbet med å innhente lokal statistikk som gir oss enda mer innsikt i
utfordringsbildet.

-

Prosjektet vil undersøke samarbeidet mellom de ulike aktørerene i
Kongsvingerregionen, og vil snarest gjennomføre en
nettverksanalyse for å kartlegge samarbeidsrelasjoner

-

Forberedelser av informasjonsmøter og workshops.

Noen funn fra innsiktsarbeidet

Veien videre
-

Workshops i kommunene den 4. og 5. april

Vi vil drøfte de viktige problemstillingene:Hva er utfordrende, og
hva lykkes vi med? Hvilke komplekse problemer har vi? Er
problemene atferdsmessige? Er problemet spesifikt og målbart? Er
det mulig å finne noen som lykkes, til tross for (altså positive
avvik)?Er det lokal interesse for å løse problemet?
Vi skal sammen identifisere de gode løsningene og finne veien
videre.
-

Vi skal lære mer om PD-tilnærmingen

-

Ha flere samtaler med aktører og de unge

-

Bli enda bedre kjent med tjenestene og aktørene i regionen –
vi kommer gjerne på besøk

-

Gjennomføre forskningsintervjuer

-

Gjennomføre nettverksanalayse

-

Ny workshop før sommerferien, og i august/september

-

De nye metodene skal prøves ut i kommunene.

