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Samordnarna tipsar
Månadens tips:

Tävling!!!- Vinn ett digitalt gosedjur till din avdelning
För att vara med i tävlingen ska du räkna upp vilka boenden som ingår i
projektet DigITal äldreomsorg på Gotland.
Skicka ditt svar till caroline.allard@gotland.se senast 31 januari och skriv
i mailet vad du heter, vilket boende och vilken avdelning du jobbar på.
Man får svara en gång per person, men självklart kan flera personer från
samma avdelning vara med i tävlingen. Vi drar en vinnare från de rätta
svar som kommit in. Vinnaren kommer att meddelas i nästa nyhetsbrev.
De äldres ögon- filmprojektet med Romaskolan
Nästa vecka kommer äntligen filmerna som elever i klass 7B på
Romaskolan ha gjort ut till ipadsen på alla boendena. Denna vecka var
det premiär på Syréngården, Roma Äldreboende och Tingsbrogården.
Camilla och Camilla besökte Tingsbrogården, där visades filmerna på två
avdelningar. ”Tack för att ni kom och bröt vår vardag med något nytt”
var en av kommentarerna och två damer började spontant diskutera
hundar och vilken ras de haft efter Agility filmen. Även kyrkor och hur
många Gotland har diskuterades efter filmen om Ala kyrka.

Vi hoppas såklart på att
filmerna från Romaskolan ska
visas och bli populära.
Men vårt tips denna gång blir:
Digitala gudstjänster.
Svenska kyrkan har t.ex
youtubekanal. Så kan man
leta fram en gudstjänst som
passar för stunden.
På Youtube finns även en
trevlig film med Gotlands alla
92 kyrkor. Sök på ”Kyrkor
Gotland”.

Hör gärna av er till oss!
Hälsningar

Camilla & Camilla

Kontaktuppgifter
Camilla Eriksson: 070-4479133
camilla.eriksson@gotland.se
Camilla Lundberg: 070-4479134
camilla.lundberg@gotland.se

Filmpremiär på Humlan och Änget

Det är mycket viktigt att vi inte sprider filmerna! Det är elevernas
önskemål. Filmerna är till för att visas på boendena, men vi har fått
särskilt tillstånd att publicera fyra av dem på gotland.se.
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Föreläsning i februari
18 februari blir nästa föreläsning/workshop som vi berättat om i tidigare
nyhetsbrev. Temat är ålderskodning och digitalisering. Vi kommer att
göra precis som i september, att allt sker digitalt och att ni sitter på era
arbetsplatser. Vi kommer inte att använda Skype denna gång. Det blir
Zoom istället, vilket vi tror gör att tekniken kommer fungera bättre för
föreläsaren och för er. Det kommer vara ett pass på förmiddagen och ett
likadant på eftermiddagen. Clary Krekula heter hon som föreläser och
hon är professor i socialt arbete. Inbjudan kommer skickas ut nästa
vecka och föreläsningen/workshopen är för alla som jobbar på säbo.
Enkät surfa-lätt
Vi kommer också nästa vecka skicka ut en enkät till er som har gått
surfa-lätt-utbildningen. Enkäten kommer på mailen. Syftet är att vi vill se
vad ni tyckte om den och hur och om ni har använt er av kunskapen. Vi
hoppas verkligen att ni vill ta er tid att svara.

Nästa nyhetsbrev kommer i februari, ta hand om er så länge!

Caroline.
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