Referat fra

RAG møte den 17.06.2019 kl 16-18, Bystranda Kristiansand + litt
oppsummering/beskrivelse av selve gjennomføringen av alor Norge samlingen
Tilstede; Nina, Hasle, Åsa, Einar, Paul, ElseK og Ingunn

Program/oppgaver
Oppgaver i forkant
Påmelding/deltakerliste
Endelig program
Lokaliteter
Standard-utstyr til mapper
Mapper
Avklare/kontakt m eksterne foredragsholdere
Bannere mm
Takk av gaver

Tirsdag 18.06.2019
11.00 Kaffedrøs og registrering
11.15 Velkommen
11.30 Åpning v/ Oda Sjøvoll, Helsedirektoratet
12.00 Lunsj
13.00 alor aktuelt v/ Einar Nilsen, Hasle Løchen og
Ingunn K. Svendsen
13.45 «Hvordan kan vi lykkes med mangfold og
inkludering»
v/ Laura E. M. Traavik, Associate professor, BI
14.45 beinstrekk
15.00 «Muligheter og utfordringer innen alor»
Introduksjon til ”Open Space” v/ Nina Sterner,
KoRus sør
17.30 Tid til egen disp!
19.30 Felles ☺ middag på hotellet

Onsdag 19.06.2019
09.00 God morgen
09.10 «Hvordan ser arbeidslivet ut – hva er fremtidige
utfordringer?»
- fokus på inkludering v/ Hilde Richter-Svendsen
med flere
- resultater fra Wirus studien v/ Åsa Sjøgren
(10.45?)
11.00 beinstrekk

Oppsummering

Vi gjennomgikk programmet, antall
påmeldte samt lokaler. Lokalene ble
byttet til større og bedre. Det ble
valgt små-bord som oppsett begge
dager minus under open space delen.
Mappene ble ordnet i fellesskap der
og da.
Oppgavene og ansvar ble fordelt oss i
mellom hvor alle fikk sine ting å bidra
med,
Oppheng og forberedelsene til open
space ble fortatt før oppstart første
dag.
Da Oda meldte frafall grunnet sykdom
ble hennes innlegg omgjort til et
humor innslag, samt at vi fikk mer og
bedre tid til presentasjonsrunden.
Alor historiene ble «puttet» inn der
det var litt ledig tid og det fungerte.
I etterkant av første dag avholdt vi et
kort møte hvor det ble fortatt mindre
oppdateringer og justeringer
Tidsrammen på dag 2 ble litt endret
ved å gi bedre tid til de to siste
bolkene.
Det ble gitt 5-7 min under siste nytt til
å fylle ut evaluering og tilbakemelding.
Under siste nytt ble dato for neste alor
Norge samling bestemt ut fra at det
var en dato som passet alle;

(11.00?)11.15 Presentasjon og anvendelse av ulik
metodikk til bruk ved nettverkssamlingene
(oversikt med flere detaljer presenteres under
samlingen)
(12.20?)12.30 Siste nytt, neste samling, oppsummering og
veien videre
13.00 samlingen avsluttes med lunsj
I etterkant
Fakturering
Oppsummere

27 og 28.05.2020
KoRus Vest Bergen har tatt
vertskapsrollen og stedet blir Bergen.
Nina og Ingunn fordeler på
oppsummeringsarbeidet i etterkant og
står for utsendelse av referat og
plansjer til deltakerne.

Sende ut presentasjoner etc

Annet;
- innspill til RAG fra plenum
Det ble gitt innspill om mer konkretisering hvordan rullering av nye deltakere til RAG foregår, samt
dette med vara. Det ble drøftet muligheten for deltakelse av behandlingsbein i RAG og interessen var
tilstede fra flere. Det ble informert om at RAG møtene forgår i Oslo og på skype, og det ble
oppfordret til å melde interesse for de som har mulighet/anledning.
Skriftlige innspill i etterkant
Det ble informert at vi ønsker skriftlige innspill på forbedring og endring til både Kriteriene og
Mandatet. Innspillene sendes RAG.

Tidspunkt for neste RAG-møte er ikke satt.
Men aktuelle saker ved neste møte er gjennomgang og evaluering av alor Norge samlingen,
justeringer av kriterier og Mandat, samt handlingsplanen og eventuelt.

Referent;
Ingunn
3.07.2019

