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Samordnarna tipsar
Månadens tips:

Filma med iPad
Utbildningarna i Filma med iPad är igång, de har hittills varit i Fårösund,
Hemse och i Visby. Än finns det platser kvar, så anmäl er trots att det i
inbjudan står sista anmälningsdag 1 oktober. Gäller alla medarbetare.
Anmäl er till någon av Camillorna. Kunskaperna kan användas till att
klippa ihop bilder man tar på boendet, eller göra filmer på fritiden som
sen kan spelas upp på boendena, eller som Pjäsen 2 gjorde,
informationsfilmer om hur man bäddar säng, trär på stödstrumpor och
hänger tvätt.

10 februari-projektavslut-seminarium
Torsdagen den 10:nde februari kommer DigITal Äldreomsorg ha sitt
avslutande spridningsseminarium. Det är något som alla projekt som
finansieras av ESF ska ha, tanken är att man ska sprida vad man gjort
och åstadkommit i projektet. Vi kommer att sända live från Ljusgården
8:30-12:00 och man kommer att kunna följa seminariet direkt via länk. Vi
kommer att prata om vad vi gjort och vad som händer sedan. Det blir
också en extern föreläsare som vi nu kan meddela blir Christina Stielli,
hon som höll den uppskattade föreläsningen om arbetsglädje på
förnyelsedagen i mars i år. Boka in tiden redan nu!!
Projektledningen önskar att så många digitala koordinatorer som möjligt
ska kunna vara med på plats i Ljusgården.

Denna månad vill vi tipsa om
att ta upp frågesport på smart
tv (skärmdubblera.)
Ni kan skriva egna
tipspromenad-lappar och sen
googla t.ex:
”Frågesport Gotland” så finns
det till exempel Vad kan du
om gutamål, eller vad kan du
om Gotland.
Googlar man frågesport för
äldre så hittar man
frågesporter med frågor om
tex 70,80 och 90 talet, gamla
filmer och så vidare.
Bara att utforska, man måste
inte skärmdubblera heller,
man kan använda ipaden och
ha frågesport vid fikabordet
också.

Hör gärna av er till oss!
Hälsningar

Camilla & Camilla
Uppskattad föreläsning
Det verkar som om många uppskattade
föreläsning/workshopen 29 september med
Leif E Andersson om förändringar och
beteenden och som handlar om att arbeta
med människor. Vi spelade in förmiddagen
så den finns fortfarande att se, och vi har
förlängt tiden till 15 november. Om ni vill
ha tillgång till länken, hör av er till Caroline
Allard.
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Grillparty på Syréngården
Fredagen den 1 oktober bjöds det på korv med bröd på Syréngården.
Eleverna från Romaskolan som gjort filmerna till det som sen blev
projektet De äldres ögon var inbjudna att delta. De boende som kom ut i
solen fick korv och cider och ungdomarna kunde berätta och visa sina
filmer för dem.

Några boende njöt i solen och några åt en korv inne. Några avslappnade elever passade på att spela
kort i gräset

Har ni ännu inte sett elevernas filmer? Fyra av dem finns på DigITal
äldreomsorgs hemsida. Alla filmer ska finnas på era Ipads på boendena- hittar
ni dem inte- kontakta Camilla eller Camilla

Tävling
Ingen svarade på tävlingen i septembers nyhetsbrev, så då blev det heller
ingen vinnare.

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

Caroline.
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