
EU projektet; Erasmus+ ”Women 
return to work” Uppstart i Falun
Stiftelsen Minerva arrangerade den första tredagarskon-
ferensen i Erasmus+ projektet ”Women return to work” 
för samtliga partners. De är: The Rural Centre på Nord 
Irland, Konya Metropolitan Municipality Art and 
Vocational Training Centre i Turkiet och Foundation 
Institute of Human Development i Polen. Projektet går 
ut på att visa nya vägar till arbete. Både i företagande 
och i offentlig sektor. Under konferensen gick Kristina  
Nasenius igenom Minervas mentorprogram. Först 
teoriavsnitt och sedan kom tidigare adepter och mento-
rer och berättade hur de arbetat tillsammans. Samtliga 
bekräftade hur mycket mentorprogrammet betytt för 
dem. I samtliga program har 99% av adepterna fått 
arbete inom sitt eget yrke.  Vi hade också bjudit in Roza 
Güclü Hedin från Sveriges riksdag som arbetar med 
strategiska utbildningsfrågor i riksdagen. Ett mycket 
uppskattat inslag. Det var också viktigt att lära kän-
na varandra och att gå igenom viktiga inslag som t ex 
spridning och ekonomi. 

Nästa konferens kommer att äga rum 11 maj på Nord 
Irland. Då är The Rural Centre arrangör och kommer 
att presentera goda exempel och metoder för företagan-
de. Deltagarna kommer också att besöka EU kommis-
sionens kontor i Belfast. 
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Roza Güclü Hedin från riksdagen (och Falun) 
berättade om svensk utbildning för deltagarna.

Vår partner från The Rural Centre på Nord Irland: 
Heather Mc Laughlin och Theresa O´Loughlin

Samtliga partners i projektet ”Women return to 
work”. 

Minervas processledare Kristina Nasenius och 
Melviana Hedén tidigare både adept och mentor i 
mentorprogrammet. Melviana är utvecklings- 
ingenjör på Falu Energi och vatten. 
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Internationella kvinnodagen i Falun
Länsstyrelsen i Dalarnas län bjöd in till seminarium 
den 8 mars. Temat var jämställd integration. Lands-
hövding Ylva Törn inledde och belyste både Dalarna, 
Sverige och världen ur ett kvinnoperspektiv. Hon sade 
att det borde vara 8 mars varje dag! Annette Riesbeck, 
kommunalråd från Rättvik talade om att vara kvinna 
i politiken och om sin väg till att bli kommunalråd i 
Rättvik. Abbe Ronsten, ny ordförande i Region Dalar-
na, belyste också vägar till ett mer jämställt samhälle. 
Hur viktigt det kommer att bli för honom i den nya 
rollen på Region Dalarna.

Under kvällen den 8 mars deltog Minerva i arrange-
manget ”Vem får kalla sig kulla?”. Det var Zonta Inter-
national i Falun som uppmärksammade den Internatio-
nella kvinnodagen på Dalateatern. I programmet fanns 
sång och musik från Internationella kören i Falun, 
samtal om identitet, genus, kultur och traditioner och 
en dräktparad. Där visades det upp folkdräkter från 
Dalarna och från andra länder. Nirvana Gharnis visade 
sin fotoutställning och film.

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

Region Dalarnas 
nye ordförande Abbe 
Ronsten och Landshöv-
ding Ylva Törn under 
seminariet 8 mars.
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Landshövding Ylva Törn tillsammans med Annette Ries-
beck kommunalråd i Rättvik på  
Länsstyrelsen 8 mars.

En kulla från Sundborn. 
Marianne Lundberg ordfö-
rande i Stiftelsen Minerva.

ESF projektet ”Jämställt hela tiden”.
Projektet ”Jämställt hela tiden” fortsätter i full kraft 
under våren 2017. Nu har projektet kommit igång med 
chefsutbildningarna. Vi har hittills fått ett utmärkt 
gensvar och intresse från cheferna. De kommuner som 
står i tur med chefsutbildningar under våren är Falun, 
Gagnef och Älvdalen. De kommuner som redan fått sin 
chefsutbildning är Säter, Mora, Hedemora samt Rädd-
ningstjänsten Dala Mitt. Dennis Kullman är nyligen 
anställd i projektet för att genomföra utbildningarna i 
jämställdhet tillsammans med Saga Hillerström. Den-
nis har stor erfarenhet av ESF projekt och utbildningar 
inom bl.a. jämställdhet. 

Marianne Lundberg Stiftelsen Minerva samverkans-
partner, Dennis Kullman utbildare Länsstyrelsen, Saga 
Hillerström projektledare Länsstyrelsen.


