SAVE THE DATE!
22 september 2022

BARNENS BÄSTA GÄLLER! BEHÖVER DIG!
- ta

chansen att delta i länsgemensamt erfarenhetsutbyte som bidrar till
utvecklingsarbetet och stödjer införandet
Seminariet – som även denna gång blir en halvdag – syftar till skapar en länsgemensam
mötesplats mellan representanter från verksamheter, organisationer och andra aktörer, för
gemensamt erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande vid införandet av Barnens bästa
gäller! i Kronoberg.
Detta är det femte av flera seminarier för att stötta införandet av Barnens bästa gäller! i
Kronoberg.

Tema - Vid detta lärseminarium kommer vi att fokusera på …
(vi återkommer med tema i inbjudan, under augusti månad)
Datum - Torsdag 22 sep 2022
Tid - kl 9.00 till 12.00 (incheckning från kl 8.45)
Plats - Digitalt via zoom, länk nedan
(vi återkommer med länk i inbjudan, under augusti månad)
Målgrupp – Engagerade personer från alla verksamheter, organisationer och andra berörda
aktörer som är med eller kommer ingå i genomförandet av Barnens bästa gäller! i Kronoberg.
Dela gärna inbjudan inom verksamheten och även med andra berörda verksamheter. Vi
önskar en bredd i deltagare, nära verksamheten, nyckelpersoner och chefer.
Lärseminarierna är inspirerade av genombrottsmetodiken, som är ett konkret sätt för att
bygga upp den egna kompetensen och att medverka i förbättringsarbete, samt förändra och
skapa nya arbetssätt över och mellan verksamheter och organisationer. Målet är att
snabbare och systematiskt sprida och använda ny kunskap i verksamheterna, till nytta för de
vi är till för.
Lärseminarierna är en del av det gemensamma arbetet mellan praktiken och
forskningsprojektet. Forskningsprojekt leds av Linnéuniversitetet med deltagande forskare
även från Jönköping Academy/Högskolan i Jönköping och Region Kronoberg.

Varmt välkomna önskar
Tillitsbaserad organisering och styrgruppen för Barnens bästa gäller! i Kronoberg,
genom processledare Erika Lagergren, Region Kronoberg samt följeforskare
Ann-Christine Andersson, Jönköping Academy/Högskolan i Jönköping och
Tony Andersson, Region Kronoberg
Forskningsprojektet och dagen genomförs med stöd av beviljade medel ur Familjen
Kamprads stiftelse.

