Nyhetsbrev för RådNu - Kompetenscentrum för rådgivning

Nr 6 juli
2018 PDF

Välkommen till Skara den 5
september: Utvärdering av
rådgivning – internationella
erfarenheter
RådNu erbjuder i höst en öppen seminarieserie med tre
fristående seminarier om hur utvärdering av
rådgivningsinsatser kan förbättra effektivitet och
förmågan att nå uppsatta mål. Idag saknas bra metoder
för utvärdering av rådgivningens effekter och nytta,
samtidigt som vi lägger stora ekonomiska resurser på
rådgivning. RådNu ser det som en av sina uppgifter att
skapa ett kunskapslyft inom området i Sverige, både för
genomförare och beställare av utvärderingar.
Först ut är Jeff Coutts från Australien. Som en av de
ledande internationella forskarna kring utvärdering av
och kompetensutveckling inom rådgivning kommer
Coutts att ur sin mångåriga erfarenhet förmedla
lärdomar kring vad som gör att vi får stor nytta av
utvärdering och vilka särskilda utmaningar som måste
hanteras när vi utvärderar rådgivning inom lantbruket.

Vilka metoder finns? Vad är viktigt att tänka på? Hur kan
mål på olika nivåer utvärderas samtidigt - från individuell
beteendeförändring till livsmedelsstrategiska mål? Läs
mer om Jeff Coutts här!

Seminariet (på engelska) hålls klockan 13-16 i
Hernquistsalen i Smedjan på SLU Campus i Skara. Vi
bjuder på fika, och för dem som inte kan delta på plats
finns möjlighet att följa seminariet via
videokonferenslänk.

Seminariet som är kostnadsfritt vänder sig till alla som
vill utveckla sin förmåga att utvärdera, följa upp eller på
annat sätt stödja utvecklingen av svensk rådgivning.

Anmälan senast onsdagen den 29 augusti till
ylva.carlqvist.warnborg@slu.se

Save the dates: 17 oktober och 28 november
Också längre fram i höst finns två RådNu-seminarier att bocka för i kalendern redan nu:
17 oktober: Formativ utvärdering eller följeforskning
28 november: Programutvärdering – lärdomar från landsbygdsutveckling
Seminarierna hålls i Hernquistsalen i Smedjan på SLU Campus i Skara, och kommer även att kunna följas via
videokonferenslänk. Mer detaljer och inbjudan till anmälan dyker upp i kommande nyhetsbrev!

RådNu och biodling
RådNu har fått medel från

RådNu och
fiskodling

RådNu och
processledning

Nationella honungsprogrammet för
att leda arbetet med att ta fram ett
förslag på en framtida rådgivningsoch kompetensutvecklingsstruktur
inom svensk binäring och biodling.
Under 2018-2019 kommer vi att
arbeta med att ta fram ett förslag
för hur svensk biodling kan stärkas
genom en rådgivning.

RådNu är partner och work
package-ledare i ett Horizon 2020projekt som fått medel från EU
nyligen. Projektet heter
FutureEUAqua och handlar om att
öka kunskap och kompetens kring
centrala utmaningar för framtidens
fiskodling i Europa.
RådNu kommer att leda arbetet med
metodutveckling för effektivare
kunskapsspridning inom
ämnesområdena. Projektet inleds
under hösten 2019 och pågår i
fyra år framåt.

RådNu deltar som underkonsult i
Interreg-projektet BIOGOV där
länsstyrelsen i Västra Götaland är
en partner.
Vår roll är att stödja länsstyrelsen i
arbetet med samverkan och
processledning. Projektet kommer
att testa nya former för ökat lokalt
deltagande och helhetssyn i
naturvårdsarbetet.

Sista minuten: men du hinner!
RådNu erbjuder kurstart den 1 november för
Kommunikationens grunder som utvecklar
kärnkompetenser för dig som rådgivare - bland annat
får du med dig nya kunskaper och insikter kring
beteendeförändringar, gruppdynamik och
processledning.
Webbföreläsningar och fysiska träffar utvecklar dig i
ditt dagliga arbete och ger dig även tre högskolepoäng.
Sista dag för intresseanmälan är den 1 augusti.
Gå in och se hela RådNu:s kursutbud på vår
hemsida!
Frågor? Kontakta jane.geismar@slu.se

Sommarhälsning från Christina
Lundström:
På väg hem från ett möte i Lettland snurrar
funderingarna i huvudet. Vi har pratat
kunskapssystem och innovation under två dagar,
jämfört och reflekterat tillsammans, ett gäng med
lantbrukare, rådgivare och forskare ifrån olika delar av
Europa som del av ett europeiskt nätverk. Några
kommentarer fastnar mer än andra.
Det tråkigaste var lantbrukaren med två jättestora
mjölkgårdar i Slovakien som inte vågade lita på att någon
som vill sälja förnödenheter eller råd till honom ville
honom väl. Han tyckte det kändes som att alla bara ville
lura honom. Han menade att tillit måste byggas in i hela
systemet, men hur gör man det?

Det mest förvånande var mjölkbonden från Frankrike
som var så på att han fanns med i detta EU-nätverk,
men ändå inte hittade marknadsinformation som han
tyckte var relevant. I dessa floder av nyhetsbrev, tänkte
jag. Han ville ha koll på vad som hände i Nya Zeeland
för att själv kunna styra och fatta beslut i sitt franska
mjölkföretag.
Det intressantaste var nog lantbrukaren från UK som
berättade om erfarenheter från det stora EU-projektet
4D4F (Data Driven Dairy Decision For Farmers) som
jobbar med teknik i mjölkproduktionen. Det som börjat
som ett teknikprojekt hade svängt och handlade nu om
tillit, socialt lärande om tekniken och hur rådgivningen
ska utformas för att fungera.

Det bästa som sades var nog den danske lantbrukaren
som ville ha en rådgivare som ”går i mina skor och som
utmanar mig varje gång vi ses, så att jag när han har
åkt… måste ta mig en rejäl funderare”!
Det var två givande dagar med möten med många
intressanta människor. Och på väg hem tänker jag med
viss avundsjuka: att vara rådgivare kräver förstås
sin människa, men när det lyckas måste det vara
djupt tillfredsställande och väldigt roligt!
Christina Lundström
Projektkoordinator och forskare RådNu

Alla vi på RådNu önskar dig en fortsatt skön sommar!

RådNu på facebook
Välkommen till facebookgruppen RådNu för gröna
näringar! Dela med dig av stort och smått kring
rådgivarlivet och följ våra forskares vardag.
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