
Heather McLaughlin manager i The 
Rural Centre på Nord Irland

Nytt EU projekt i Minervas regi!  
Erasmus+ - “Women back to work”.
I sommar har Stiftelsen Minerva fått ett positivt besked 
från högskoleverket om ett nytt projekt. Projektet söktes 
i mars 2016. Minerva är koordinator och partners kom-
mer från Nord Irland, Polen och Turkiet. Projektet är 
inriktat på nya möjligheter att hitta jobb i de olika län-
derna. De deltagande länderna arrangerar var sitt möte/
konferens i respektive land. Där presenteras ”good prac-
tice” d.v.s. tidigare genomförda insatser för arbetsmark-
naden som blivit lyckade. Stiftelsen Minerva presenterar 
sitt ISO 9001 certifierade mentorprogram, Nord Irland 
arbetsmodeller för ökat företagande, Polen insatser för 
personer med funktionshinder, Turkiet utbildningsin-
satser för arbetssökande, framför allt kvinnor.  

ESF projektet “Jämställt hela tiden” 
genomför analysfasen.
ESF projektet ”Jämställt hela tiden” fortskrider enligt 
plan. Under våren har fortsatt planering och utvärde-
ring genomförts, bl.a. intervjuer med näringslivschefer 
och kommunikatörer. Dessutom har projektet skickat 
ut ett stort antal enkäter för att få veta – vilka behov 
har de deltagande kommunerna och organisationerna 
inom jämställdhet och mångfald. Allt för att tillföra ny 
kunskap och öka Dalarnas tillväxt.
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Tiden mellan konferenserna ska nyttjas till lokala/regi-
onala möten och spridningsaktiviteter. Projektet startar 
den första oktober och pågår i två år.    

Projektledare Saga Hillerström  
under ett styrgruppsmöte

Ledningsgruppsledamöter:  
Leif Andersson Räddningstjänsten,  
Alexandra Carlsson Falu Kommun
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Stiftelsen Minerva – Minerva ugglan
Varför har Stiftelsen  
Minerva en uggla i sin 
logo? Jo för att gudinnan 
Minerva i grekisk mytologi 
hade en uggla med sig när 
hon avbildades. Minerva 
(Athena i romersk mytologi) 
var vishetens, civilisationens 
och vetenskapens gudinna. 
Hon var också krigsgu-
dinna. Trots att hon var 
krigsgudinna gladde hon sig 
inte åt blodiga konflikter, 
utan var hjälpsam och löste 
konflikter utan blodspill. Ugglan är vishetens symbol 
och den hade Minerva med sig överallt. Vetenskapligt 
namn: Athena noctua. Fotot är från en utställning om 
olika ugglor på Skogsbruksmuseet i Elverum Norge.

Minervas alla EU - partners under 24 år
Som en liten förberedelse inför Minervas 25 års jubi-
leum nästa år har vi gått igenom Minervas verksamhet 
genom åren. Bl. a. tittat på genomförande och part-
nerskap med andra EU länder. Minerva var med i det 
första EU projektet 1994. Ett år innan Sverige fick EU 
medlemskap. Då hette vår partner Hantverkskam-
mer Hamburg. Under den här våren kompletterades 
”flaggspelet” på hyllan – samarbete med 20 EU länder 
under 24 år. Från 1 oktober får vi lägga till Turkiet – 
ett ansökarland.  

Teresa utbildad barnmorska – en  
fantastisk prestation!
I EU projektet MiA - Interreg Sverige Norge 2009-
2011, som bl.a. vände sig till invandrade arbetssökande 
akademiker deltog Teresa Wentli. Hon kom till oss med 
en gedigen ekonom utbildning. Men hade bestämt sig 
för att byta bana. I Minervas Mentorprogram fick hon 
all stöttning för att lyckas att bli sjuksköterska. Den ut-
bildningen genomförde hon målmedvetet. Fortsättning 
följde och i vår fick hon sin legitimation som barnmor-
ska, magister examen i sexuell, reproduktiv och perina-
tal hälsa. En framgångssaga. 

Ny styrelsemedlem – Elin Alsiok  
Stolthetsbyrån
Minervas styrelse har fått 
förstärkning! Under våren 
tackade Elin Alsok ja till att 
bli styrelsemedlem. Vi är 
väldigt glada för det efter-
som Elins företag arbetar 
med frågor som helt passar 
in i Minervas värdegrund. 
Välkommen Elin!

Vi lägger alltid upp våra nyheter först på vår hemsida 
och på vår facebooksida. Följ oss gärna!

Ansvarig utgivare: Marianne Lundberg
Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun | 023–159 11

www.minerva.nu

Minerva ugglan

Elin Alsiok

Teresa och hennes mentor Ulla Allard vid examen på  
Högskolan Falun 2016

Samtliga samarbetspartners i EU under 24 år
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