Campus KOBRA

Konceptidé:
- ett nytt sätt att samarbeta, initiera, tillgängliggöra och leverera
ut bildningsinsatser
- etablera ett gemensamt arbetssätt mellan partners
- utforma och testa kostnadseffektiva utbildningskoncept av hög kvalité

Co:creation Koncept
MÅLGRUPP

Etablera ett gemensamt arbetssätt
för kommunalt samarbete

Utforma två nya
utbildningskoncept
Genomföra och tillgängliggöra
ett pilotprojekt av varje
partner (SV)
Tillgodose behovet snabbare
Sänka kostnaden av
genomförda insatser

RESULTAT/
SUCCESSKRITERIER

FÖRUTSÄTTNINGAR

VUXENUTBILDNING AR/ LÄRCENTER

INTRESSENTER

Öka kostnadseffektivitet,
tillgänglighet och
flexibilitet av
behovsbaserade insatser

VAD?

BEHOV/ VÄRDE

Icke projektdeltagare: övriga
Westum kommuner
Arbetsförmedlingen
Finansierär: VGR, Reg. Halland
Privata utb. anordndare
Leverantörer av digitala
verktyg/ lösningar
Företag

PARTNERS

DELMÅL

MÅL

SYFTE

VISION

VARFÖR?

Branschorganisationer

HUR?

PRESTATION/ KRAV

Måste konkretiseras:
Viss utbud
Samverka
Viss antal aktiva användare
Tillgängliggöra: YH, uppdragsutbildningar
Kostnadseffektivitet
Utbildningsplan

AKTIVITETER

Större utbud
Databas av tillgängliga utbildningar
Fler deltagare
Delad kostnad (Shared economy)
Delade resurser
Möjlighet för att serva mindre
kundsegment med stort behov
Verktygslåda
Starkt nätverk
Digital mötesplats/ forum för att
hitta partner, råd/ stöd
Större kunskapsbank
Hållbarhet
``Gagna den lilla kommunen``
Samarbete
Kompetensutveckling
Bättre marknadsföring
Snabbare tillgodose behovet

Pilotprojekt genomförda hittills:
- Arbetsrätt
- Digitalisering
- Sociala medier (2 olika piloter)
- CSR
- Interkulturell kommunikation
- Mänsklig kvalitetsutveckling
- Rehabilitering
- Digital närvaro för besöksnäringen

Pilotprojekt på gång:
- Lasersvets
- Change maker space
- CAD
KVALITETSSÄKRING
LÖSNINGAR

RISKER
- Dålig kvalite
- Tidspunkt för live
sändning passar inte

- Inspelade insatser
- Checklistor för
kvalitetssäkring
- Planering enligt en
bestämd process

- Få partner tillgängliggör
- Få partner tar emot

- Utforma insatsen
tillsammans
- Anpassa insatsen

Måste konkretiseras:

Tydlig process för arbetssättet
Tydlig process för genomförande av
specifika aktiviteter
Engagemang
Förankring på organisationsnivå
Tydlig kommunikation
Lockande marknadsföring
Samarbete
Man har ett utbud av företagsutbildningar

20%

mindre kostnad
för korta företagsutbildningar

40%

större utbud av
korta företagsutbildningar

RESURSER

TILLGÄNGLIGGÖRA + DIGITAL MÖTESPLATS
- Alla partner tillgängliggör utbildningar
- Underhålla utbildningsdatabas
- Mentor till nya partners
- Underlag för mäkling
- Möjlighet för anmälning på insatser
- Hänvisa till partners hemsida
- Kommunicera lokalt behov
- Söka samverkanspartners
- Verktygslåda för planering + genomförande
ANSVARSFÖRDELNING/
ÄGARSKAP

FINANSIERING

Utvärderingsmall enligt bestämda kriterier
Intern utvärdering (formen, pedagogik )
Extern utvärdering mot deltagare efter varje
insats
Tekniken testas
Undertext

IMPLEMENTERING: CAMPUS WESTUM

FLÖDESDIAGRAM – KOBRA ARBETSSÄTT

KOMPETENSMÄKLARE

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

ANALYS

START
KOMPETENSBEHOV
Företagsuppsökande arbete

Kunskaps-/ data
insamling:
- omvärldsanalys
- deskresearch

Nätverksaktivitet:
- etablera nya
- stärka befintliga
- medverka i andras
- bygga ut ens eget

Implementering

MÄKLING:
Rådgivning/
Vägledning/
Hänvisning

Ja

Dokumenera
Enkätundersökning

Nej

PLATTFORM:
CAMPUS KOBRA

Sammanställa

Samarbete med
andra
organisationer

Informell analys/
preliminär
tolkning

Formell analys

BEHOVSFORMULERING

Ja

Finns det befintliga
insatser som kan möta
behovet?

Finns det behov
för en djupare
analys?
Finns det andra
partners som har
identifierat samma
behov?

Ja
Har man tillgodosett
kompetensbehovet?

JA

SLUT

Nej

Förbättringsförslag

Ja

Koncept tas fram av
ens egen
organisation

Uppföljning

.

Beslut:
ny insats/
utbildning

Nej

.

Utvärdering av
kompetensmäklarfunktionen

Utvärdering
externt

Utvärdering
internt

mot deltagare

Formen – teknik –
pedagogik - samverkan

Koncept tas fram
i samverkan med
andra partners

GENOMFÖRING
AV INSATS/
UTBILDNING

