Referat fra NETT-møte i RAG for «alor Norge»
Tid; 28.01.2019 (skype for buisness)
Tilstede: Hasle, Paul, Else-Kristin og Ingunn. (Nina var syk, Åsa i varmere strøk og Einar
hadde blingsa dato)

Saker:
1. gjennomgang av referat

2. Innhold og form for alor Norge samlingen 2019. Her skisseres kun
hovedpunktene/områdene fra møte
• Gjennomgang av alor Norges intensjon mm resulterte i noen
endringer, endelig tekst er;
Målgruppe
Driftere av alor nettverk og de som planlegger å starte alor – nettverk.
Intensjon
alor Norge er en arena for inspirasjon og erfaringsdeling for utvikling,
kvalitetssikring og spredning av alor nettverk nasjonalt.
Organisering
Det nasjonale nettverket av alor driftere organiseres og tilrettelegges fra
KoRus vest Stavanger i nært samarbeid med Ressurs- og arbeidsgruppa
(RAG) og Vertskapet.
Nettverket har en samling i året. Vertskap og sted varierer.
Den første ”alor Norge” samlingen var i 2011.
• Rammene for alor Norge samlingen er på plass (sted, start, slutt, pris,
påmelding etc). Rammene for innholdet dag1 og 2 er på plass men
deler av innholdet og en rekke detaljer er ikke avklart.
Dag 1 her må vi spesifisere nærmere tidsramme og hva som forventes
fra det enkelte alor nettverk under «alor historier – vi dele
erfaringer»
Dag 2 gjenstår det å avklare;
- hvilket fokus innlegget «Hvordan ser arbeidslivet ut – hva er
fremtidige utfordringer» skal ha. Vi snakket mye om tema

Til avklaring/
oppfølging:
godkjent

inkludering tilknytta behandling men vil komme tilbake til dette ved
neste møte når vi har litt flere opplysninger/kjøtt på beinet. FHI v/
Moan og resultater fra sykefravær mm har også vært nevnt. Vi
bestemte å konkluderer dette i neste møte.
- mulighet for deltakelse av Oda Sjøvold og om hun kan si noe
overordna
- hvilke presentasjoner tenkes under «Presentasjoner- og anvendelse
av ulik metodikk til bruk ved nettverkssamlingene». Her bør vi
presentere, dele samt repetere nyttige verktøy og metodikk til nytte,
glede og anvendelse ved drift av alor nettverk. Noen forslag vi har så
langt; alor teateret v/ alor Rogaland, bruk av- og erfaring med
Dypdykk. Regner med at Akan har en del nyttige verktøy å dele, også
☺. Vi snakket vel om 10-15 min i plenum og så mulighet for
dypdykk/vite mer. Dette ser vi mer på den 1.03.
• Roller og ansvar under dagene ved alor Norge samlingen bør vi også
drøfte.
Videre frem til neste møte den 1.03.2019;
- Else Kristin kontakte NORSE vedr undersøkelse om inkludering i
arbeidslivet
- Ingunn sjekke med Oda
- Hasle holder seg oppdatert på inkluderingsprosjektet Hilde er
involvert i sammen med Kjetil, Øystein, A-senteret, Lade m.flere
- Ingunn sender ut invitasjon med foreløpig program for alor Norge
samlingen til alle hoveddrifterne som igjen videreformidler «sine»
Neste møte blir også nettmøte;
1.03.2019 kl 09.30-11.30

I pennen av
Ingunn 29.01.2019/korrigert 21.02.2019

