Nyhetsbrev december 2014 från

Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening
Ordföranden har ordet
Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening möter stort
intresse ute i landet!
Som vi tidigare berättat om har föreningen fått finansiellt stöd av Länsstyrelsen
och Västra Götalandsregionen för det fortsatta arbetet inom föreningens
projekt: ”Yrkesmentorskap för nyanlända” fram till och med 30 september
2015. Vi kan notera att vi redan nått 75% av vårt budgeterade mål för antal
skrivna mentorskontrakt inom projekt Yrkesmentorskap för nyanlända. Detta
innebär att vi kommer att överträffa våra mål rejält tack vare alla
mentorers/rotarykamraters engagemang och insatser. Nu kommer vi således att
fokusera på ett starkt mentorskap för praktik och arbete för våra
deltagare/blivande kollegor
Allt fler flyktingar söker sig till Sverige just nu, många från Syrien. Många av
dem har kvalificerad utbildning och är således en viktig målgrupp för våra
mentorer.
Vi har idag många mentorer anmälda i vår databank, men vi önskar bli fler då
det är viktigt att kunna matcha kompetensen hos våra adepter. Vi i styrelsen
kommer gärna ut i klubbarna och berättar mer om detta arbete, nu när vi har
intressanta projektresultat att redovisa.
Vårt projekt har väckt intresse på
många håll och under hösten har vi
besökt rotarydistriktsmöten och
representanter för offentlig sektor i
Stockholm, Uppsala, Linköping och
Växjö. Intresset är – för att uttrycka
det milt – stort för att starta
motsvarande verksamhet i olika
delar av landet. Styrelsen arbetar nu
intensivt med frågan om hur vi skall
hitta samarbetsformer med de
klubbar/distrikt
som
önskar
”kopiera” vårt koncept och detta
kommer att vara en viktig punkt på
det kommande årsmötet, se nedan.

Dick Netterlid välkomnar Jan Jaldeland,
distriktsguvernör 2410 i Östergötland, att
inlämna
en
medlemsansökan
till
föreningen Yrkesmentorer i Rotary Ideell
förening.
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Dick Netterlid tillsammans med landshövdingen i Östergötlands län Elisabeth
Nilsson under distriktskonferensen i
distrikt 2410, där också föreningen
medverkande med att hålla ett mindre
anförande om pågående arbete, ett arbete
som mötte stort intresse hos landshövdingen.

Per-Ola Attman från yrkesmentorer i samspråk med landshövdingen i Kronobergs
län Kristina Alsen när föreningen inbjöds
att berätta om projektet Yrkesmentorskap
för nyanlända.

Medlemsansökan har nu inkommit från våra vänner i Östergötland, vilken
styrelsen mottog positivt. Detta innebär ett startskott där vi breddar vår
gemenskap i dessa aktuella och viktiga frågor om mentorskap för fler, till gagn
och nytta för vårt samhälle och för vår välfärd. Men också ett stöd för en
snabbare integration inom arbetsliv och samhälle. Göta Kanal – Göta Älvs
transportled visar återigen på sin kraft i form av samarbete mellan öst till väst i
Sveriges Rotarylandskap. Detta blir antagligen grunden till att detta arbete
breddas geografiskt under 2015. Mer om detta arbete och visioner för framtiden
under kommande årsmöte, där vi också kommer ha en projektredovisning av
projektet Yrkesmentorskap för nyanlända akademiker.
Styrelsen vill genom mig passa på att tacka alla dem som gör personliga
insatser i vårt mentorsprojekt, inte minst våra mentorer, och tillönska er en god
och fridfull jul och ett riktigt gott (Rotary-)år 2015!
Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Dick Netterlid
Ordförande
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Årsmöte 31 januari 2015
Yrkesmentorer inom Rotary Ideell Förening inbjuder till årsmöte
Lördagen den 31 januari kl 12 – 16 (inkl lunch)på Västsvenska
Handelskammaren, Mässans Gata 18 (vid Korsvägen) i Göteborg.
Formell kallelse med program och årsmöteshandlingar kommer att
distribueras inom kort, men notera dagen redan nu. Bl a kommer Årets
yrkesmentorer 2014 att honoreras. Det är möjligt att fram till den 31
december skicka in nomineringar (info@yrkesmentorer.se).
Under årsmötet kommer information att ges om läget när det gäller
mentorsprojektet och om de mål som nåtts. Liksom om planerat
samarbete med andra projekt med samma inriktning. Alla intresserade
rotarianer är välkomna. Anmälan krävs dock till info@yrkesmentorer.se.

En ny arbetsmodell inom Fyrbodalsnoden
Nodansvarige för Fyrbodalsnoden Kent Christensson berättar:
”Fyrbodal består av 14 kommuner och det finns 13 aktiva klubbar i området. I
Vänersborg-Trollhättan har det funnits väl upparbetade kontakter med
Arbetsförmedlingen och därför var det naturligt att börja där.
vänersborgsklubbarna har varit aktiva medan Trollhättan har haft andra
projekt. Trollhättans kommun och Arbetsförmedlingen i Trollhättan har varit
föredömliga i kontakterna. Det har resulterat i 12 adept-mentors-kontrakt
och ca 12 ytterligare är på väg. De senare rör läkare/tandläkare
företrädesvis från Syrien.
Ett språkkafé har inrättats på Högskolan Väst i samarbete med studentkåren, studiebesök på Chalmers i Göteborg har ägt rum, gemensam aktivitet
för adepter-mentorer planeras i januari nästa år. Praktikplatser på bank och
i kommunförvaltningarna i Vänersborg-Trollhättan är förberedda.
Nästa steg var att etablera kontakt med Norra Bohusläns klubbar och
arbetsförmedlingar. Kontakten med arbetsförmedlingen är föredömlig och vi
har en kontaktperson för Kungshamn, Tanum och Strömstad. Klubben i
Kungshamn är sedan länge positiv till verksamheten med det är viss
tveksamhet i de båda andra. Emellertid kommer jag att fortsätta arbetet med
dem och så småningom presentera en adeptlista för dem med hemställan om
att hjälpa till med mentorer. Kan de därigenom bli medlemmar i föreningen
är det ju bra.
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Kungshamn kan ha någon adept, som ryms inom projektet, medan Tanum har
ett 10-tal. Hur det ser ut i Strömstad får vi se 28/11 då vi (Lars Setterberg och
jag) besöker arbetsförmedlingen där.
Jag har också haft en mycket positiv kontakt med presidenten i Lysekils RK,
Ingalill Trollnäs, som kommer att ta ett mentorsuppdrag. Vilken potential,
som finns i Lysekil, vet jag inte än
Sammanfattningsvis har vi en potential på ca 40-50 adept-mentorskontrakt
inom de ovan nämnda områdena. Hur stort behovet är i övriga Fyrbodal vet
jag inte än, men troligtvis finns en del i Uddevalla åtminstone.”

Nätverksträff i Göteborg 2 september
Göteborgsnoden
hade
den
2
september
inbjudit
till
en
nätverksträff på Lindholmen Science
Park. Ett 40-tal deltagare och ett 15tal mentorer mötte upp. Träffen
inleddes med information om
projektet och Per-Ola Attman
intervjuade Naz Sardar från IrakKurdistan, nu läkare vid Mölndals
sjukhus, som fick berätta om sin
”resa” när det gäller att komma in på
den svenska arbetsmarknaden och
vilken roll Rotary-mentorn spelade.
Efter en paus hade deltagarna ”Speed-dating”, d v s de fick under 5 minuter
tala med en mentor med anknytande kompetens för att därefter byta till
en annan mentor. Under kvällen ”tecknades” ett tiotal mentorskontrakt.
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Mentorsträff i Göteborg den 17 februari 2015
Många av de mentorer som redan är anmälda i databasen och andra som är
intresserade av att bli mentorer har önskat vara mer förberedda inför
mentorsuppdraget beträffande dels vilka ämnen man skall ta upp vid
mentorsträffarna och vad man kan (skall) hjälpa deltagaren med, dels hur man
skall förfara i olika situationer, t ex när relationen upphör av något skäl eller om
deltagarens kompetens inte stämmer med vad som uppgivits.
En träff, där vi diskuterar kring sådana frågor och utbyter erfarenheter från
genomförda mentorsuppdrag kommer att genomföras:
Tisdagen den 17 februari kl 16 – 19 på Lindholmen i Göteborg
Exakt adress och väganvisningar skickas i god tid till dem som anmält sig.
Vi bjuder på en måltid i samband med träffen.
Även mentorer utanför Göteborgsområdet är välkomna. Vi vill ha din anmälan
senast den 10 februari på e-mail yrkesmentorer@telia.com

Noder
Liksom tidigare sker arbetet via s k noder inom regionen, med resp högskola
som ”nav”. De nodansvariga är:
Göteborg: Goran Rajkovic: goran.rajkovic@gbgnfc.se
Sjuhärad: Lotta Johansson: lotta.johansson@navet.com
Skaraborg: Ove Gustafsson: ove.i.gustafsson@telia.com
Fyrbodal: Kent Christensson: kent.christensson@gmail.com
Halland: Christer Goude: christer.goude@tele2.se
Östergötland: Gunnar Dahlbäck: gunnar.o.dahlback@gmail.com
Uppdraget för de nodansvariga är att dels utgöra en kontaktyta mot både adepter
och mentorer inom sina resp områden dels svara för matchning av adept/mentor
för etablering av mentorspar. De skall också svara för uppföljning av hur resp
mentorsprojekt avlöper.
Det är alltså till din resp nodansvarig du skall vända dig om du har några frågor
eller behöver stöd av något slag.

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och anmälan till årsmötet den 31
januari 2015:
- e-mail till info@yrkesmentorer.se
- nodansvariga enligt ovan
- alternativt mail till ordförande: Dick Netterlid:
dick.netterlid@projektsamordning.com
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