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Slutkonferens 22 november
I november ägde projektets slutkonferens rum i Örebro. Vi på SV Örebro län och
särskilt från projektgruppen vill önska dig som deltog på konferensen ett stort tack
för att du var med och bidrog till en intressant och berikande dag.
– Om var och en gör sitt för att det här ska leva vidare blir det dynamik. Det blir
magiskt! Vi hoppas att ni ska våga tänka utanför boxen, våga runda lite hörn och ta
steg som ingen tagit tidigare. Det är det här som gör skillnad – när vi ändrar formen
på normen, säger en tacksam Jeanette Ohlsson, projektledare.
Läs mer om konferensen

Avdelningschef för SV Örebro län Björn Brunnberg inleder slutkonferensen 22/11 i Örebro

Ett axplock av projektets slutgiltiga resultat
http://gantrack.com/t/pm/1766242992446/

1/2

2018-12-20

God jul och gott nytt år!

Prenumerera

Dela

909  unika deltagare
15,5  veckor deltog genomsnittsdeltagaren i studiecirklar
301  personer har fått göra eget CV

God jul och Gott nytt år!
önskar
Jeanette, Björn, Linda, Emelie,
Denana, Shahla och Ibrahim

Utveckling från dag ett i media
Ändra formen på normen, Impuls, nr. 6, 2018
Utveckling från dag ett"Projekt " och "Lärorika promenader", Nytt från folkbildningen, nr. 2, 2017
Lärorika promenader, Länsposten, 20170615
Utveckling från dag ettJeanette Ohlsson, projektledare , om unikt samarbete med Allévux Hallsberg,
P4 Örebro, 20170531
Folkbildning över gränser med promenad i skogen, Sydnärkenytt, 20170511
Björn Brunnberg, avdelningschef, pratar om avdelningens integrationsverksamhet och projektet
"Utveckling från dag ett", Länsradion, 20170426 (cirka 1h 38m in i sändningen)

Utveckling från dag ett finansieras av Asyl, migrations och integrationsfonden
(AMIF) samt Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län.
Asyl, migrations och integrationsfonden främjar migrationens möjligheter

Avprenumerera
Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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