Referat fra

Møte i RAG alor Norge
den 19.12.2018 på nettet (skype for buisness)
Tilstede: Hasle, Paul, Else Kristin, Åsa, Nina, Ingunn og Einar (som var syk og ikke fikk med
seg hele møte)

Saker:

Til avklaring/
oppfølging:

1. Referat fra sist møte 14.09.2018

godkjent

2. Litt alor nettsider – status kunnskapsbanken. Einar
informerte oss om at serveren til alors nettsider er utsatt for
PHP (eller noe slikt). Dette innebærer at Einar er bekymret for
at alors nettsider må opprettes på nytt. Han jobber med å få
dem opp igjen, men foreløpig er situasjonen uoversiktlig. Det
er også problem med tilgangen (passord) og Einar tar kontakt
med Finn T. ved Rogaland-asenter. Vedrørende
innhold/dokumenter til Kunnskapsbanken, så har nå alle
oversendt sine dokumenter – legge disse ved referatet. Da
nettsidene ikke var tilgjengelige under møtet – får vi utsette
«status Kunnskapsbanken»

Einar

3. Alor «goodwill» litt info. Vår leder v/ KoRus Stavanger har
tatt opp alor arbeid med de andre virksomhetslederne og de gir
sin støtte til dagens fungering og organisering av alor Norge.
Det er ønskelig med egne alor midler (fra H-dir) til dekking av
de nasjonale (felles kostnadene som utvikling/oppdatering og
drift av alors nettsider inkl intranett, alor materiale som
brosjyrer, banner ol, mm) men hvis ikke så vil det være
spleiselag mellom de involverte kompetansesentrene
(KoRusene og Akan). Dette trengs å bli avklart og leder
KoRus vest Stavanger tar dette videre i 2019. Også i år har

Leder KoRus
Stavanger i
samarbeid m
RAG

KoRus vest Stavanger betalt for arbeid/drift av alors nettsider
uten ekstra midler fra H-dir. Det kan muligens være ok at den
enkelte nevner «kostnadsutfordringen» for nærmeste leder.

4. Plan for Alor Norge samlingen – innhold og form. Vi satte
rammene for samlingen; Det sendes ut i januar en invitasjon
med et foreløpig program hvor påmelding, sted,
klokkeslett/tidsramme og kostnad er med. Vi bestemte å starte
kl 11.den 18.06.2019 og avslutte med lunsj den 19.06.2019.
Lunsjtider ble kl 12.00 den 18.06 og kl 13.00 den 19.06

Vertskap i
samarbeid m
RAG

Dele erfaringer; vi bestemte at alle nettverkene skal inviteres til å
dele to erfaringer i plenum, - en de er stolt av og har fått ti,l og en
de tenke de kan bli bedre på, litt sånn +/- ☺ i året som gikk. Vi
har ikke satt noe tidsramme for dette.
Med utgangspunkt i de 6 områder fra oppsummeringen fra alor
Norge samling 2018 drøftet vi;
Aktuelle innlegg i plenum som Akan pris vinner,
Moan/FHI vedr studie om sykefravær, resultater fra Wirus
studien, Stami vedrørende hvordan det står til – hvordan
fungerer arbeidslivet, Inkludering – hvordan tas dette tema
inn i behandling (Gjerne i form av sofa –prat mellom ulike
personer tilknytta behandling), alor-teateret i Rogaland
spiller litt for å vise en metode som anvendes og fungerer
godt i Rogaland. Litt på GDPR – og hva som er nytt på
nettsiden. Vedrørende innlegg i plenum så tenkes det å vise
litt variert og ikke for lange innlegg. Det var også forsalg
om å invitere med Oda fra H-dir, og at hun muligens kunne
ha et åpningsinnlegg eller noe.
En av intensjonene med enkelte av innleggene i plenum er å få
fram de større linjene i arbeidslivet, men også viktig å gi ny og
matnyttig info, inspirere til kreativitet, metode-deling og
utvikling. Vi konkluderte ikke her – men fortsetter i januar.

Ingunn
innkaller

5. Møteplan 2019 ++. Neste møte blir også et nettmøte; mandag
28.01.2019 kl 12-14. Vi har også avtalt møte den 17.06.2019
kl 16.00. behov for evt flere møter i tidsrommet januar – juni
får vi komme tilbake til.
6. Evt. Vedrørende å få alor filmen over til You-tube så er det
noen tekniske problemer samt viser at den er copyright`a fra
Fabel film (produsenten). Ingunn tar dette videre for avklaring.
NESTE MØTE BLIR NETT MØTE DEN 28.01.2019 HVOR TEMA BLIR ALOR NORGE
SAMLINGEN 2019 - INNHOLD OG FORM

I pennen av
Ingunn den 21.12.2018

