
 

 

 

Till workshop del 1 d 4 oktober inbjuds: 
Personal från Sundsvalls kommun - Barn- och Utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen som är intresserade av utvecklings- utbildnings- och 
forskningsfrågor för att utveckla ”Framtidens Välfärd: Vård och Skola” 
Forskare/ lärare som är aktiva inom utbildning eller forskning 
kring ”Framtidens Välfärd: Vård och Skola”  

Program  

13.00 Välkommen: Introduktion till dagen med ”laget runt” 
Malin Rising Holmström 

13.15 Kort bakgrund till programmet ”Framtidens Välfärd: Vård och Skola” 
och de tre identifierade spåren i programmet 

Malin Rising Holmström / Lena Boström  
 
13.30 Kort introduktion till samverkansavtalet mellan Sundsvalls kommun och 
Mittuniversitetet 

Martin Paju, avd f Forsknings- och 
Utbildningsstöd  

13.40 Inledning av brainstorming av möjliga utvecklings- och/eller 
forskningsprojekt samt indelning i grupper alt enskilt arbete 

Lena Boström 

14.00 Fika 
 
14.30-15.30 Formulering av utvecklings- och forskningsfrågor                                  
     Malin Rising Holmström / Lena Boström 

15.30-16.00 Summering, Avslutning      
     Malin Rising Holmström 

Del 2 av workshopen är den 25 oktober kl 13.00-16.00 och fokus kommer att 
vara på skrivandet. Detaljerat program kommer längre fram. 

Varmt välkomna! 

 

Malin Rising Holmström 
Inst för Omvårdnad 

Lena Boström 
Inst för Utbildningsvetenskap 

 

Programmet 
Framtidens Välfärd: 
Vård och Skola 

Programmets syfte är att skapa 
en stark och hållbar 
samverkansmiljö för Framtidens 
Välfärd: Vård och Skola 
tillsammans med Sundsvalls 
kommun.  

I programmet möts 
Mittuniversitetets och 
Sundsvalls kommuns 
verksamheter i en 
samverkansmiljö profilerad för 
forsknings- och 
utvecklingsarbete med relevans 
för framtidens vård och skola.  

Mittuniversitetet vill därför 
initiera en ökad samverkan för 
att kraftsamla kring dessa frågor 
igenom att bjuda in till en 
workshop i två delar den 4 
oktober och den 25 oktober.  

Deltagande kan ske fysiskt på 
plats i sal C216 eller digitalt via 
länk som meddelas i senare. 

Syftet med dagen är att 
identifiera möjliga 
samverkansprojekt för att 
utveckla Framtidens Välfärd: 
Vård och Skola, samt att få ökad 
förståelse för Sundsvalls 
kommuns behov. 

På workshopen erbjuds alla som 
har pågående projekt att 
presentera och diskutera kring 
innehåll, samverkan samt 
medverka till nya projektidéer. 

Anmälan senast 1/10 till: 
martin.paju@miun.se 

Framtidens Välfärd: Vård och Skola  
Inbjudan till workshops under hösten 2021: 

Del:  
1. 4 okt: 13.00 
2. 25 okt: 13.00 

 
M 

4 oktober 13.00-16.00 
 

TEMA ”GOD OCH NÄRA VÅRD” 
 


