Visby januari 2010

På Spåret
Hej och god fortsättning på det nya året!

”Mycket av det
vi ser och
upplever
förändras när vi
byter
perspektiv.
Ganska
självklart- men
ändå inte…”

Ute är det frostigt och underbart vackert - inne håller vi värmen
med att jobba på i projektet! I måndags antog och välkomnade vi
4 nya deltagare. De kommer nu att vara med om kartläggning och
intervju , för att därefter slussas ut på nya praktikplatser.
Vi upplever återigen flyt och positiva reaktioner när vi hör oss för
om praktikplatser! Det är vi mycket glada för såklart! I dagsläget
har 25 olika arbetsplatser hittills deltagit i projektet.
Förra veckan ordnade Finsam ett seminarium där företrädare för
Gotlands näringsliv deltog. På seminariet presenterades
Skarphällsprojektet . Vi var också med från på På Spåret och fick
möjlighet att berätta hur vi arbetar och lite om våra
utgångspunkter i arbetet. Moderator Christer Granegård lotsade
oss igenom seminariet och vi fick ett fantastiskt fint gensvar. Vi
kommer att följa upp genom att träffa några av seminariets
deltagare i fortsatta samtal kring samarbete, praktikplatser och
coachning där!
Tisdag 2/2 bjuder Finsam på frukost på Borgen. På årets första
möte ska vi prata om vårt projekt. Vi ska förmedla några av de
intryck och de erfarenheter som vi hittills gjort. Vår utgångspunkt
är att vi vill ge varje deltagare nya förväntningar och nya
förutsättningar ,och vi ser att det händer fantastiska saker när
man får växa i egen takt och får lite nya perspektiv! Inte så
märkvärdigt egentligen men –det handlar kanske bara om att se
saker med lite andra ögon och ur ett lite annat perspektiv! Kanske
har du också erfarenheter eller frågor du vill dela med oss?
Så gör oss gärna sällskap på tisdag- Välkommen!
Vi får många frågor till projektet och till våra coacher. Det tycker
vi är så roligt och trevligt! -och vi försöker att svara och höra av
oss tillbaka så fort vi har möjlighet!
Kolla in vår hemsida –där finns svar på det mesta.
Både om vårt projekt och om Finsam!
www.finsamgotland.se

SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Vintriga men varma hälsningar från projektet!
genom Stina Hansson
Kontakt

STINA HANSSON
(projektledare) 073 7658654
stina.hansson@gotland.se

