
Introduktion till modul "Mitt sammanhang & Framtiden" 19 mars 2018

Hej,

roligt att vara tillbaka i kursen och att få jobba med er under våren!

Idag startar nästa modul i kursen som vi har gett titeln "Mitt sammanhang & Framtiden". Den 
sträcker sig fram till kursens slut den 1 juni. I menyn här på plattformen har den bara titeln 
"Framtiden" för att det inte ska bli så långt i text!

Under den här modulen kommer du få möjlighet att ta fasta på behov du har i de initiativ du 
utvecklar, för att lägga en grund för den tid som kommer efter att kursen har nått sitt slut. Lite 
längre fram under modulen i april kommer en uppgift som heter "Mitt sammanhang – nästa steg". 
Den kommer vara flexibel i relation till de aktuella behov du behöver jobba med, och är 
framåtsyftande. Behöver du till exempel göra en finansieringsplan kan den handla om det, om du 
skriver på en ansökan kommer du kunna använda uppgiften till det, som exempel. Kanske finns det 
något du behöver lära dig mer om och isåfall kan uppgiften användas för att göra den researchen. 
16 april presenteras uppgiften, och det kommer finnas lite drygt en månad för att arbeta med den.

Under modulen finns några andra komponenter:

• Uppgiften Publiceringsplan löper på några veckor och har inlämning 9 april. Hör gärna av 
dig till mig och/eller Lisa om du har några frågor om den. Lisa kommer vara med och ge 
feedback till publicieringsplanen.

• Gemensam läsning. I höstas hade var och en möjlighet att välja en bok att fördjupa sig i. 
Nu läser vi istället gemensamt några kortare texter som jag presenterar idag. Här är syftet att
få inspiration och nya perspektiv från historierna om andra samhällsentreprenörer.
Vi diskuterar sedan texterna tillsammans när vi har kursträff 5-6 maj i Malmö.

• Coachande samtal. Var befinner du dig nu med de initiativ du utvecklar, och vilka är dina 
nästa steg? Jag finns tillgänglig och vill gärna samtala med er när ni har möjlighet. Det kan 
vara ett kortare samtal eller lite längre, beroende på vilka frågor du vill lyfta. Jag kommer ta 
kontakt med för att se om vi kan hitta en tid för samtal över skype eller telefon. 

• Teman för inspiration och reflektion. För att lyfta blicken och få fundera över både vår 
roll som förändringsagenter och över samhällsutvecklingen kommer vi också ha 
veckoteman. Jag har ett tema om ledarskap och samarbete som jag vill presentera, och även 
en vecka med inspiration om lokalekonomiska analyser som verktyg.
Men! Här mot slutet av året finns också några veckor där det är öppet för förslag. Och då 
vill jag ställa frågan till dig: Nu har vi arbetat med en rad teman under året. Finns det frågor 
som du har där du skulle vilja få mer kunskap? Något tema du skulle önska att vi 
fördjupade? Här går det jättebra att tänka egoistiskt utifrån det du är intresserad av. Skriv 
kommentar här eller maila mig, så försöker jag lägga in det i planen för våren!

• Håll datumen 5-6 maj i kalendern för kursträff i Malmö! Jag kommer snart med ett 
preliminärt program för dagarna.

Detta var en introduktion till modulen som vi går in i. Jag har också funderat på de perspektiv som 
Lisa lyfter i föreläsningarna om sociala medier. För en vecka sedan var jag med på en lärkonferens 
inom projektet Social Innovation Skåne, där presenterade Henning Gillberg som har startat 



skrädderitjänsten Repamera. Han använde själv skräddare och funderade en dag på varför det är så 
lätt att beställa hem mat till dörren, men inte finns någon motsvarande tjänst för att få hem lagade 
kläder. Då satte han sig ner, gick ut på facebook och la ut en fråga ”Har du trasiga kläder hemma 
som du vill använda igen?". Tre timmar senare hade han fått över 500 svar. Den mycket snabba 
marknadsundersökningen blev starten för att starta tjänsten, först bara för beställningar i Malmö 
men nu postorder för hela landet. Så för hans del var interaktionen på facebook helt avgjörande i 
starten. Ni kan läsa lite mer på socialinnovationskane.se eller på repamera.se där det också finns lite
charmigt videomaterial. 

Hoppas du får en fin vecka, vi hörs!

http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/repamera/
https://repamera.se/

