Nu närmar vi oss vår gemensamma dag då vi ska bekanta oss med och praktiskt prova
projektverktyget ”Dreamler”.
Detta går av stapeln
tisdagen den 11/2 kl 9-16
på hotell Clarion i Östersund

Mathias Gullbrandson, Olof Hägglund och Astrid Strömberg från Dreamler är våra pedagoger
denna dag.
För att kunna arbeta praktiskt och få ut maximalt denna enda dag krävs en del förberedelser
från vår sida som deltagare. Punkterna nedan från Mathias gäller som förberedelser för oss
alla till denna dag.
Vi förutsätter att alla har en lap top med dator-mus (enklast att navigera så)
 Deltagarna behöver ha med sig en laptop (PC - ej Mac) och ha tillåtelse att installera

ny programvara (Dreamler) på datorn. Om du är osäker; kolla med din IT-support
vad som behövs för att ha dessa administrativa rättigheter.
 De som har smartphones (Andriod eller Iphone) ska ha med dessa och tillåtelse att
installera en ny app (Dreamler)
 Användarkonton: Dreamler vill skapa användarkonton för alla deltagare innan och då
behövs
foto / profilbild som skickas till mathias@dreamler.com senast fredag 7/2
 Ta med era projektdokument för att kunna lägga in data om era projekt
Program
09.00 - 09.15 Välkomna och presentation av deltagare
09.15 - 10.30 Mathias presenterar Dreamler och tankarna bakom utvecklingsprojektet med
Samordningsförbund i Sverige
10.30 - 11.00 Fika och installation av Dreamler
11.00 - 12.00 Gemensam första uppgift för att lära sig att använda Dreamler.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Planering av projekt med hjälp av Dreamler
15.00 - 16.00 Summering och samtal om dagen och fortsättningen av projektet och
stöd för användandet av Dreamler
Frågor och funderingar till
Gunilla 070/3850212
Åke
073/ 500 2024
Mathias mathias@dreamler.com

Välkomna!
Gunilla
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Deltagare:
monika.a.andersson@zonline.se
bengt.werin@ostersund.se
hakan.printz@ostersund.se
anja.skalen@are.se
rut.sannemo@stromsund.se
lena.persson@bracke.se
gerd.eriksson@östersund
serena@serus.se
jane@serus.se
gunilla.kaev@samjamt.se
ake.ronnberg@samjamt.se

”Verktyg hela vägen-Åre”
”Unga i Huset”
”Unga i Huset” samt ”ÖSA”
”FÅKUS”
”MEKA”
” PIX”
”Ny i vården”
”Samjamt/i 14”
dito
Samordningsförbundet
dito
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