Nyhetsbrev

K

Kunskapsbanken består idag av 50 korta
Kurser som finns tillgängliga via Internet.
Användaren styr helt själv tid och plats för
sina studier. Våra nätbaserade lösningar fungerar
som ett bra basutbud för att bredda kompetensen
inom allt från stora organisationer till enstaka
individer.

Nya kunder
Kunskapsbankens korta kurser används idag på flera
olika sätt. Till exempel:
- personalutveckling inom kommuner, företag och
andra större organisationer
- färdighetens uppslagsverk hos privatpersoner
- medlemsförmåner i föreningar och fackförbund
- moduler i större utbildningar och studiecirklar
Under hösten har vi fått hälsa ytterligare två
organisationer välkomna bland våra användare.
Länsbygderådet i Blekinge och
Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand.

Arbeta i projekt
Kunskapsbanken har på uppdrag av Länsbygderådet
i Blekinge utformat ett utbildningsprogram om
konsten att arbeta i och driva projekt. Under oktober
avslutades den andra omgången.
- Programmet har gett en bra grund och inblick i att
driva projekt, skriver en av deltagarna i sin
utvärdering.
Målet för hela satsningen har varit att utveckla en
modell och att lyfta fram utvecklingsbara idéer för
landsbygden.
Genom utbildningen har deltagarna fått både
kunskap, stöd och inspiration för att förverkliga sina
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egna projektidéer. Ett flertal id éer har redan omsatts
i verklighet och fler är på gång.
Deltagarnas egna uppslag har gått som en röd tråd
genom hela utbildningsprogrammet. Under de åtta
veckor programmet sträckt sig har idéerna förädlats
vidare till en färdig projektplan.
Vid de fyra sammankomsterna har olika ämnen
behandlats genom föreläsningar, diskussioner och
gruppövningar. Just möjligheten att få diskutera med
de andra deltagarna har upplevts som extra viktigt.

- Träffarna har nästan mer handlat om att locka fram
all den erfarenhet som finns i gruppen än att tillföra
ny, kommenterar Kunskapsbankens Anders
Andersson, som hållit i trådarna.
Tiden mellan träffarna har utnyttjats för både
kunskapsinhämtning och att arbeta vidare med den
egna projektplanen. Kunskapsbankens korta kurser
på nätet har fungerat som informationskälla och ett
bra komplement till det som behandlats på träffarna.
Deltagarna har även haft möjlighet att hålla kontakt
med varandra och handledaren via Internet.
Genom att så stor del av innehållet gått att sköta på
distans har fler personer kunnat delta som annars
inte hade haft möjlighet att avsätta tid för
schemalagda möten.
- Det har varit mycket roligt och givande att ha fått
möjlighet att vara med, lyder en annan kommentar
från en deltagare.

Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet.
Laurence Sterne
Kunskapsbanken, Box 137, 371 22 Karlskrona, Tel: 0455 - 30 99 40, info@kunskapsbanken.se www.kunskapsbanken.se
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Unga entreprenörer
Länsbygderådet i Blekinge har under hösten drivit ett
projekt för ungdomar som vill starta eget företag.
Programmet sträcker sig över nästan ett helt år.
Kunskapsbanken finns med som en viktig del i
utbildningen.
Fem dagar i veckan samlas en grupp ungdomar med
olika bakgrund i Jämjö. Gemensamt är att de alla
brinner för att bli egna företagare. Några har en egen
affärsidéer de vill prova och andra har fått möjlighet
att överta någon äldre verksamhet.
Genom utbildningen får deltagarna en fantastisk
möjlighet att testa sin affärsidé och prova sig fram
innan det är dags att ta steget ut i verkligheten.
Genom en mängd studiebesök och föreläsningar av
olika slag får ungdomarna en bra inblick i hur det är
att driva eget företag.
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kommenterar Kunskapsbankens Anders Andersson,
som varit handledare för denna delen av
utbildningsprogrammet.
Fördelen med att ha kursmaterialet på Internet är att
det alltid finns tillgängligt när det behövs. För allt
kan man ju inte lära sig utantill.
Sista januari är det avslutning för utbildningsdelen
av programmet. Efter detta väntar en längre period
av praktik innan det är dags för ungdomarna att ta
steget till egna företagare.

Ny besöksadress
Kunskapsbanken har tagit sitt pick och pack och
flyttat runt hörnet. Personal, kontor och servrar finns
nu på vår nya besöksadress: Landbrogatan 33 i
Karlskrona.

Ny personal

Kunskapsbanken finns med som en viktig del i
helheten. Två förmiddagar i veckan får deltagarna gå
igenom någon kort kurs med ett aktuellt ämne.
Förutom frågorna i slutet av kurserna får deltagarna
också lösa en större uppgift, t ex att skriva en
mediaplan eller göra en presentation. Som avslutning
på passet redovisas och diskuteras uppgifterna i
grupp.

Roger Poka heter vår nya
medarbetare som började
arbeta hos oss i mitten av
oktober. Nyligen avslutade
han sina studier till exportsäljare.

Som småföretagare är det många saker man förväntas
behärska. Inte enbart det som rör själva affärsidén
eller kärnverksamheten. Detta brukar sällan vara
något problem. Istället är det oftast allt det där runt
omkring som kan upplevas som svårt.

- Det ska bli spännande att arbeta med en produkt
som mottas så positivt av alla, kommenterar Roger.

- En stor del av de ämnen som behandlas i våra kurser
passar som hand i handske för mindre företagare,

I första hand kommer han att ansvara för affärsutveckling och försäljning.

Mer information
Vill du ha mer information om kompetensutveckling
via nätet eller Kunskapsbankens övriga tjänster? Hör
då av dig till oss!

Vi på Kunskapsbanken önskar Dig en fridfull julhelg!
Kunskapsbanken, Box 137, 371 22 Karlskrona, Tel: 0455 - 30 99 40, info@kunskapsbanken.se www.kunskapsbanken.se

