December 2020

Nyhetsbrev DigITal äldreomsorg
Framtagen av Socialförvaltningen Redaktör Caroline Allard, projektledare

Nyhetsbrev DigITal äldreomsorg
Teamträffar i november
Camilla och Camilla träffade de digitala koordinatorerna i november. De
flesta deltog digitalt via Skype. Lite tekniska bekymmer, men i det stora
hela gick det bra. På grund av pandemin kunde några tyvärr inte delta.
En representant från projektets styrgrupp besökte varje teamträff och
berättade vad de jobbar med samt lyfte fram vikten av de digitala
koordinatorernas jobb. Vi gick även igenom uppdragsbeskrivningen så
koordinatorerna fick direkt tycka till om den. Uppdragsbeskrivningen har
efter det beslutats i styrgruppen och kommer under veckan in på
hemsidan och i Docpoint.
Skolelever gör filmer till säbo
Klass 7B i Romaskolan har nu gjort färdigt filmerna vi tidigare berättat
om och vi väntar med spänning på att få se dessa. Det blev även ett
reportage i Gotlands Allehanda 8 december. Så fort filmerna är klara, de
ska bland annat textas, så ser vi till att ni får ut dem på ett smidigt sätt.
Förmodligen som en app på era ipads. Vi meddelar de digitala
koordinatorerna när filmerna kommer.
18 februari
Torsdag 18 februari är det dags för nästa digitala föreläsning/workshop.
Det är Clary Krekula som kommer prata om ålderskodning. Vi flaggade
lite i förra nyhetsbrevet kring detta. Det handlar om ålder och
digitalisering. Boka in datumet redan nu. Mer information och inbjudan
kommer i januari.
Julklapp
Då några av de digitala koordinatorerna saknat kamera och mikrofon på
sina arbetsplatser så kommer DigITal äldreomsorg att köpa in detta till
varje boende. Det kommer göra samarbetet enklare och roligare när man
både kan se och höra varandra vid teamträffar t ex. Vi hoppas det inte
ska dröja för länge innan de kommer, det är en vara som många beställer
just nu.

Nästa nyhetsbrev kommer i januari, God Jul & Gott Nytt År!

Caroline.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Samordnarna tipsar
Adventskonserter på
Youtube.
Albert & Herbert julkalender
(24x20min, finns på Svt öppet
arkiv)
Gumman som blev liten
som en tesked
(Teskedsgumman julkalender,
svt öppet arkiv24xca1520min)
Man kan också söka på
youtube efter ”fireplace” och
få upp en sprakande brasa på
tvn. Finns även med julmusik

Eller sök på Aquarium för
avkopplande ”akvariefilmer”.
Hör gärna av er till oss!
Hälsningar
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