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Samordnarna tipsar
Månadens tips:

Vad händer i höst
Hoppas ni har haft en skön sommar! Camillorna är tillbaka sedan 1:a
september, och i höst har vi flera roliga aktiviteter att bjuda på. Vi har
nästa föreläsning/workshop. Det blir den 29 september med psykologen
och författaren Leif E Andersson. Inbjudan har redan gått ut till
cheferna att sprida. Under oktober kommer vi erbjuda utbildningar i att
filma med Ipad till er alla. Tanken är att ni kan filma och klippa ihop små
filmer eller göra bildspel att visa för de boende på smartTV:n. Man kan
också göra som Pjäsen 2 gjorde, utforma instruktionsfilmer till
sommarvikarier. Det kommer vara flera tillfällen av utbildningen på olika
delar av ön, från Fårösund till Klintehamn och Hemse. Dessa
utbildningar är, precis som föreläsningarna, tänkta till alla medarbetare på
säbo. Håll utkik efter inbjudan. Första tillfället är 5 oktober i Fårösund.
Vi kan också berätta för er om inte redan vet att företaget Vardaga har
tagit över Katthammarsviks äldreboende från 1:a september, välkomna
till DigITal Äldreomsorg Vardaga!

Sista tiden med DigITal äldreomsorg
Projekt DigITal äldreomsorgs genomförandefas tar slut till jul vilket
innebär att vi efter årsskiftet inte kommer att ha fler aktiviteter, förutom
vårt avslutningsseminarium i februari och det kommer vi berätta mer om
när det närmar sig. Detta innebär också att hösten och fram till och med
december är sista tiden med våra samordnare Camilla och Camilla. De
kommer inte att hålla surfa-lätt-utbildningar, men kommer att vara ute på
boendena för att ge mer inspiration på plats kring vad man kan göra med
plattorna och TV:n, dvs den teknik som finns. Men det finns också
möjlighet att boka in dem om det är något speciellt man behöver hjälp
med eller vill titta på. Passa på att höra av er till dem nu!

Nu går vi mot höst och vi vill
tipsa om filmer med hösttema
på youtube:
Skördefest på Österlen – lite
gammaldags känsla med
slåtter etc. (ca 5 minuter)
Höstkänslor från 60-talet
(traditions tv) – Långsamt tal
och tempo anpassat för
demenssjuka.
Sök på brasa och få upp en
härlig sprakande brasa på
skärmen. Släck sedan ned i
lokalen och ha en stunds
högläsning eller bara lite
nedvarvning. Brasan finns
även med t.ex avkopplande
musik, eller med regnljud.
Hör gärna av er till oss!
Hälsningar
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Almedalen
Tisdag 6 juli höll vi seminarium i Almedalen. Jag hoppas ni har sett det,
länk här: https://almedalsveckanplay.info/62088
Förutom Caroline och Camillorna så medverkade Anna Nilsson, digital
koordinator på Solrosen, och Patrik Öquist, digital koordinator på
Tingsbrogården. Även Marit Lindgren som är avdelningschef för säbo i
Socialförvaltningen var med i en panel som vi hade tillsammans med
Varbergs och Stenungssunds kommuner och som vår kommunikatör
Anna Sofia Hakeberg modererade. Verksamhetsutvecklarna Birgitta
Johansson och Veronica Hagvil hade koll på chatten. Nedan några bilder
från dagen, även på några som fanns med bakom kameran.

Tävling
Vinn en digital katt eller hund till din avdelning. Svara på frågan: Berätta
om en aktivitet du gjort i sommar med vardagsteknik på ditt boende?
Skicka ditt svar till caroline.allard@gotland.se senast 30 september 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
svar som kommit in. Vinnaren kommer att meddelas i nästa nyhetsbrev.
Nästa nyhetsbrev kommer i oktober, ta hand om er så länge!
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