VELKOMMEN TIL LUNSJ-TIL-LUNSJ-SAMLING PÅ
HANKØ HOTELL & SPA
FRA TORSDAG, 17.OKTOBER TIL FREDAG, 18.OKTOBER
Det er veldig hyggelig å kunne ønske dere velkommen til vårt 5. Utviklingsverksted i så
flotte omgivelser!
For å komme oss til hotellet, er vi avhengige av å ta fergen, som går kontinuerlig mellom
Vikane og Hankø, og tar bare et-par minutter.
Dere blir møtt på fergeleie på Vikane kl.11:30 for å ta ferja over sundet i samlet tropp.
Turen koster kr. 40.- hver vei.
Bilen settes igjen på fastlandet, og parkeringsplassen ligger til venstre rett etter avkjøring
fra hovedveien. Ser du til høyre, vil du se fergeleie. (Du skal altså ikke fortsette veien rett
frem, for da kommer du til Hankø Marina). Parkering betales kontant, kort eller Easypark.
Avgiften ligger for tiden på kr. 75.- per døgn.
For å komme til Vikane, der ferga er, se Veibeskrivelse
Det kan være lurt å ta med seg klær etter årstid og vær, da vi skal ha en ute-aktivitet etter
at programmet er slutt på torsdag. Vi legger opp til en uhøytidelig «kommunekamp», som
ikke er fysisk krevende, og som varer maks en times tid.
Det blir en overraskelse til det vinnende laget!

Som dere ser av programmet under, vil det på dag en bli satt av tid til at dere kommunevis
presenterer det arbeidet som dere har gjort så langt.
Vi har satt av 15 min. til hver kommune til dette. Ut fra evalueringen etter de tidligere
Utviklingsverksted har det kommet frem at det er nyttig å dele erfaringer og metoder med
hverandre. Vi setter av god tid til oppsummering og spørsmål i etterkant av
presentasjonene.
PROGRAM FOR 17.OKTOBER:
12:00 – 12:30: Registrering
12:30 – 13:30: LUNSJ og praktisk informasjon
13:30 – 13:45: Nytt utdanningsforløp i Fagskolen, som er en del av kompetanseplanen
i bransjeprogrammet. v/ Fagskolen i Østfold
13:45 – 15:15: Presentasjon av arbeidet så langt.
Hver kommune presenterer fremdriftsplanene sine og måloppnåelse.
Det blir satt av 15 min til hver presentasjon. (Vi legger inn benstrekk!)
Rekkefølge av kommunene:
Sarpsborg
Eidsberg
Våler
Marker
Fredrikstad
Moss
15:15 – 15:30: Energipause
15:30 – 16:15: Oppsummering av presentasjonene og diskusjon i plenum
16:15 – 17:00: «Ved veis ende……eller?» Erfaringer fra arbeidet i Orkdalsregionen
v/Sissel Kvam, Prosjektveileder KS
17:00 – 17:30: Innsjekking på hotellet
17:30 – 18:30: Sosial uteaktivitet.
Vi møtes til felles middag kl.19:30 med premie til den vinnende
kommunen

PROGRAM FOR 18.OKTOBER
Frokost serveres fra kl.07:30
08:30 – 08:45: Introduksjon dag 2 V/Bente
08:45 – 09:30: «Hvordan iverksette gode planer?»
v/ Rudi Kirkhaug, Professor em. Dr.philos, UiT
09:30 – 09:35: Pause
09:35 – 10:00: «Hvordan iverksette gode planer?» forts.
10:00 – 10:15: Energipause
10:15 – 12:15: Kommunevis gruppearbeid. Tema for gruppearbeid ikke ferdig utarbeidet
enda, men blir i tråd med overstående foredrag
Kommunene koordinerer egne pauser ved behov.
12:15 – 12:45: Oppsummert presentasjon fra hver kommune
12:45 – 13:00: Evaluering (menti) og avslutning
13:00 – 14:00: LUNSJ

Vel hjem og god helg!

