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Del-Evaluering for gjennomføring av
kompetansehevingsprosjekt i Hallingdal v/Gol kommune:
Bakgrunn for vår evaluering:
Glennes regionale kompetansetjeneste har levert 5 kursdager til nå i prosjektet –
tre av kursdagene har vært gjennomført som klasseromkurs, og 2 av kursdagene
har vært gjennomført kun for det interkommunale ressursteamet.
SUA, Vestre Viken HF ved Monica Stolen Dønnum har deltatt i gjennomføringen av
2 kursdager så langt i prosjektet.
Forut for oppstart av prosjektet deltok SUA v/Monica sammen med undertegnede i
et “prosjektmøte” sammen med prosjektleder fra Gol kommune og annen
initiativtaker i Gol kommune. SUA v/Monica og undertegnede deltok også i tre
møter, henholdsvis med prosjektgruppa, styringsgruppa og det interkommunale
ressursteamet forut for første kursdag.
Undertegnede har hatt løpende dialog med prosjektleder i Gol kommune, Monika
ved SUA og ledergruppen og involverte kollegaer ved Glenne siden prosjektet ble
aktualisert.
Organisering og ledelse av prosjektet:
Det er vår oppfatning og erfaring så langt, at prosjektet er vel organisert og godt
forankret med tanke på ressursbruk og rammevilkår for prosjektet, i kommunene.
Prosjektleder har til nå fremstått som godt egnet til oppgaven – og undertegnede
opplever et hensiktsmessig samarbeid og god dialog med prosjektleder.
Organisering av Glennes personell og deres bidrag, samt samarbeidet med SUA,
Vestre Viken HF – har til nå fungert svært godt. Ledergruppen ved Glenne og våre
involverte kollegaer er svært positive til prosjektet, og vi har full støtte for
gjennomføring av de kompetansehevingstiltak vi har skissert for prosjektet.
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Gjennomføring av survey – del 1:
Det er svært gledelig at vi fikk godkjenning fra NSD i tide til å kunne gjennomføre
survey-undersøkelsen i forkant av første kursdag – til tross for at undertegnede
var sent ute med søknaden til NSD. 159 respondenter deltok i surveyen – det
ansees som bra! Det blir en del jobb med manuell dataregistrering da 97 av
respondentene svarte på papir – dette vil vi forsøke å unngå ved de neste 2
undersøkelsene!
Oppsummert resultat fra survey 1 – vil bli oversendt, så snart jeg får lagt inn data
manuelt.
Gjennomføring av kursdagene:
Undertegnede har kun mottatt positive tilbakemeldinger fra involvert personell fra
Glenne, samt fra Monica ved SUA – om gjennomføringen av de ulike kursdagene.
At kommunene prioriterer å sende sitt personell på de ulike kursdagene er for oss
svært tydelig – da vi har hatt i overkant av 100 deltakere på samtlige
klasseromkurs til nå! Det er motiverende for våre kursholdere at salen er fullsatt –
og ikke minst at publikum er engasjerte og aktivt deltakende!
Kurslokalitetene, bevertning og tilgjengelig AV-utstyr oppleves som
tilfredsstillende så langt – og kommunens tilrettelegging med overnatting ved
Solstad Hotel ar til nå fungert meget tilfredsstillende for kursholderne som har
benyttet seg av dette.
Korrespondanse av kurspresentasjoner og prosjektleders velvillighet til å skrive ut
handouts til kursdeltakerne har til nå fungert tilfredsstillende for Glenne og SUA.
Anmodninger for videre prosjektgjennomføring:
Det er av interesse for vår kompetansetjeneste og trolig også for prosjektledelsen
at brukerrepresentanter involveres og trekkes med i prosjektet på egnet
tidspunkt. Glenne ønsker tilbakemelding på om dette er planlagt eller om det i så
tilfelle vil bli planlagt som del av prosjektgjennomføringen.
Det interkommunale ressursteamets oppgaver og funksjon ønskes tydelig
beskrevet mht. Møteaktivitet, definering av ansvarsområder og fordeling av disse,
samt hvordan teamets interkommunale funksjonalitet og fleksibilitet er tiltenkt.
Glenne ønsker tilbakemelding på dette, når disse forholdene er avklart.
9 – 11. november 2016 gjennomføres vårt årlige Storefjellseminar, på
Storefjell hotel. Dette seminaret arrangeres som et samarbeid mellom SUA, Vestre
Viken HF og Glenne regionale senter for autisme, SIV HF.
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Vi har allerede avsatt tid for presentasjon av “Hallingdal-prosjektet” – og fått dette
“godkjent” av programkomiteen. Eksakt tidspunkt og tidsramme for
presentasjonen er ikke fastsatt – men det er ønskelig at deltakere fra
prosjektkommunene deltar i denne presentasjonen. Glenne og SUA oppfordrer
derfor prosjektledelsen til å oppnevne 2-4 aktuelle personer for deltakelse i
gjennomføring av presentasjon på Storefjell-seminaret 2016. Nærmere avtale om
dekning av hotel-overnatting, innhold og tidsramme for presentasjonen m.m.
avtales nærmere.

Skrevet av Anders Johansen, spesialrådgiver regionale kompetansetjenester v/Glenne regionale
senter for autisme, SIV HF.
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