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Den digitala anmälan öppnar den 21 mars 2022

Anmälan stänger den 29 april  2022 

O N S D A G  1  1  M A J  2 0 2 2  

Introduktion till  ämnet: den politiska strategin för ungdomspolitiken i Ale kommun - Representant från Ale
Kommun
Ale ungdomsråd: samarbete och dialog med lokala myndigheter
Att överbrygga den politiska nivån med yngre människor: några erfarenheter från Linköpings kommun inför
Europeiska ungdomsåret - Linköpings Ungdomsombud
Exempel på deltagande i ungdomsverksamhet: närradio, CinemaSuono-projektet och kreativa konstupplevelser -
Cervia kommun 

Registreringen öppnar

Öppnande av GA 2022 

Seminarium: "Hållbar rörlighet genom offentliga tjänster i områden med låg efterfrågan" (ITA/SWE)
Den centrala frågan under seminariet kommer att vara hur man kan hitta nya lösningar för att underlätta rörligheten
till  och från många mindre samhällen på landsbygden och i bergsområden. De ligger långt från de större tätorterna och
det är svårt att hantera en kollektivtrafik, eftersom det är områden med låg efterfrågan och en regelbunden
kollektivtrafik kan därför vara svårt att upprätthålla på lång sikt ur en ekonomisk synvinkel.
Vilken typ av alternativ kan främjas och genomföras för att tillhandahålla ett alternativt transportmedel för
människor som inte kan använda enskilda bilar, t.ex. studenter och äldre?
Talare:
Andrea Ruffini,  Manager - Parma Provinsen

Kaffepaus

Seminarium om ungdomars deltagande och lokal demokrati (ITA/SWE) 
Covid-19-pandemin påverkade negativt unga människor och deras deltagande i samhället. Dialogen med offentliga
myndigheter, utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer är avgörande för att återupprätta en positiv syn på
de europeiska ungdomarna och för att förbättra deras medborgarengagemang, deras deltagande i det demokratiska
livet och deras engagemang i den politiska och sociala ramen. Att stärka den demokratiska medvetenheten och
utveckla deltagandet är två viktiga mål för de europeiska samhällena för att hjälpa unga människor att bli  aktiva och
engagerade medborgare och förverkliga en hållbar demokrati.  Seminariet är inriktat på möjliga åtgärder som kan
vidtas inom ramen för en postpandemisk ram för att uppnå ett fullständigt och inkluderande deltagande av unga
människor i  samhället och främja möjligheter att låta dem bli förändringsaktörer. Detta ämne är nära kopplat till
Europeiska kommissionens mål när den föreslog 2022 som Europaåret för ungdomar.

8.30

9.00

 

9. 15- 1 1 .30

 

10.30-  10.50

1 1 .30-  12 .45



Presentation av SERN:s utbildningsaktiviteter 2022 med fokus på användandet av SERN:s medlemsområde
på TEAMS (ENG)
I SERN-strategin 21-27 anges kapacitetsuppbyggnad i nätverket som en av de viktigaste faktorerna för att bygga
upp och utveckla ytterligare samarbete mellan medlemmarna. SERN:s sekretariat har därför utvecklat en
uppsättning utbildningsaktiviteter som återspeglar och bygger på de behov som identifierats och uttryckts av
och bland medlemmarna under årens lopp i förhållande till  olika aspekter av den projektbaserade verksamheten.
De föreslagna kurserna kommer att behandla projektutformning och -planering, projektledning och aktiviteter
som kommer att öka medlemmarnas förmåga att bli  aktiva aktörer inom ramen för SERN och därmed öka
förmågan att dra nytta av medlemskapet i  din organisation.
Det kommer också att ges en översikt över SERN:s medlemsområde på Microsoft Teams, det huvudsakliga online-
verktyget som används för att dela och sprida information inom nätverket.

Presentation av resultat från pågående och nyligen avslutade projekt. (ENG och ITA/SWE) 

DEEDS - Modellering av ett europeiskt ämnesövergripande studieprogram för gymnasieskolor (2020-2023)
Projektet syftar till  att främja en ny modell för samarbete mellan gymnasieskolor som bygger på utlandsstudier
för både kort- och långvariga mobilitetsperioder för eleverna.

DEHORS - Utveckling av innovativa inlärningssammanhang i förskolors utomhusmiljöer (2018-2021): 
Projektet var inriktat på att förbättra förskolornas kvalitet, utveckla och öka kunskapen om utformning och
planering av lärandemiljöer utomhus.

NARRATE - Att bygga en narrativ strategi för att främja samarbete mellan förskolor och bibliotek
Projektet syftar till  att främja kvaliteten i förskolan genom att utveckla den narrativa metoden och förbättra
samarbetet mellan förskolor och bibliotek.

1 1 .30-12 .30

1 1 .30-12 .30

Lunch

Presentation av SERN:s nätverk för svenska externa gäster (SWE)
Styrelsens ordförande Gert- Inge Andersson kommer presentera SERN:s nätverk och dess aktiviteter
tillsammans med nätverkskoordinator till ika sekretariatets direktör Nicola Catellani.  Med under tillfället deltar
även medlemmar som kommer att dela med sig av upplevelser och erfarenheter av nätverket. Presentationen
kommer koncentreras mot de unika möjligheterna och fördelarna som medlemmarna har inom nätverket så som:
utbyte av idéer, god praxis och expertis; ingå i konsortium för EU- finansierade projekt; förbättrande av
organisatorisk kapacitet tack vare transnationellt samarbete. 

Middag

12 .30-13.45

14:00-15:30

20.00

https://www.sern.eu/projects/deeds-project/
https://www.sern.eu/projects/dehors/
https://www.sern.eu/projects/narrate/


Moderator: Nicola Catellani,  Nätverkskoordinator - SERN
Inledande kommentarer: Daniele Chitti,  Direktör för utbildningstjänster - Imola Kommun

Rasmus Ländström, Chef för IT-utveckling - Trollhättans stad 
Daniele Cristoforetti,  Generaldirektör - Unione Terre d'argine
Magnus Lindh, Professor - Karlstad Universitet
Stefania Gambi - ICC kontaktperson - Ravenna Kommun

Patrik Dokken, Energi- och Klimatrådgivare, Trollhättan- och Vänersborg kommun 
Mats Bjälkholm, Chef, Energikontor Väst

Registrering

Diskussionsbaserad workshop: "Att hantera nödsituationer och osäkerhet i lokala förskolor".
och skolsystem" (ENG) 
Vi blev överraskade av pandemins ankomst 2020; varje land reagerade på olika sätt, men det gemensamma som
har framkommit i  båda länderna är att vi inte var redo, inte bara för att vi inte kunde förutse en sådan situation,
utan också för att vårt skolsystem inte hade någon modell för att hantera nödsituationer och osäkerheter. Vad
har vi lärt oss under de senaste två åren som skulle kunna omvandlas till  en modell som kan tillämpas lokalt för
framtida oväntade nödsituationer, även andra än en pandemi? Hur skulle vi kunna förändra förvaltningen och
utrustningen/anläggningarna i förskolan och skolsystemet för att bli  mer motståndskraftiga mot
nödsituationer?

Seminarium om digital innovation och digitaliseringsstrategier i lokala myndigheter (ENG)
Syftet med seminariet är att ta upp hur lokala myndigheter hanterar utmaningarna i samband med den digitala
omvandlingen i det lokala sammanhanget. Huvudfokus kommer att ligga på de strategier och planer som antagits
för att genomföra dem effektivt. De viktigaste frågorna kommer att gälla de viktigaste utmaningarna som har
uppstått inom organisationerna och även externt, t.ex. strategier för medborgarnas engagemang.
Talare :

Utbildningsverksamhet: "Hur man läser en EU-utlysning" (ITA/SWE och ENG)
Kursen, som ingår i SERN-sekretariatets utbildningsverksamhet, ger en introduktion till  hur man identifierar och
tolkar de olika delarna i en EU-utlysning av förslag från några av de mest relevanta programmen för SERN-
medlemmar. Kursen kommer också att vägleda deltagarna i användningen av Europeiska unionens portal för
anbudsförfaranden och finansiering.

Seminarium "Hållbar energipolitik på lokal nivå" (ITA/SWE)
Seminariet kommer att behandla hur lokala och regionala myndigheter blir allt viktigare aktörer som drivkrafter i
energipolitiska processer. Å ena sidan syftar sådana processer till  att främja hållbara lösningar och
energibesparingar bland medborgarna. Å andra sidan måste de lokala myndigheterna säkerställa sina offentliga
tjänster och måste därför själva anta strategier som syftar till  att säkerställa effektivare och hållbarare lokala
offentliga utgifter i  samband med energiförbrukning.
Talare: 

Lunch

T O R S D A G  1 2  M A J  2 0 2 2

09.00-1 1 .00

1 1 .00-12.00

12.30-13.30

08.30-09.00



Presentation av resultat från pågående och nyligen avslutade projekt. (ENG och ITA/SWE) 

TRANSIT - Utbildningsvägar för vuxna om hållbar rörlighet (2021-2023).
Projektet syftar till  att öka medvetenheten om hållbar rörlighet genom att utveckla informella utbildningsvägar
genom att betona vikten av att använda mer hållbara transportmedel.
 
BRAND-EU - Förvärva kompetens för platsvarumärkesbyggande i arbetet genom fortsatt yrkesutbildning
för att öka de europeiska städernas attraktionskraft (2018-2021).
Projektet syftade till  att öka de europeiska städernas attraktionskraft genom utbyte av bästa praxis om
strategier för platsvarumärkesbyggande som utformats och genomförts av städer för att skapa gynnsammare
förutsättningar för lokal utveckling.

PART-HER  -  Europeiskt nätverk för ett delaktigt värnande av kulturarvet (2019-2021)
Projektet bidrog till  utvecklingen av en delaktig strategi för kulturarv på europeisk nivå som främjar
medborgarnas roll när det gäller att välja det materiella och immateriella kulturarvet i  sitt territorium.

SERN GENERALFÖRSAMLING

Middag

13 .30-15.30

15.30-17 .30

20.00

secretariat@sern.eu

www.sern.eu

Ginevra Roli,  Projektledare - SERN
Federica Gravina, Projektledare- SERN

NÄTVERKSCAFÉ
Sekretariatet kommer att anordna ett "nätverkscafé", ett tillfälle som är öppet för alla organisationer där
förslag till  nya projekt kommer att delas i  ett informellt sammanhang i syfte att inleda en diskussion om
eventuella framtida förslag. Nätverkscaféet kommer att inledas med presentationer av projektidéer från
deltagarna, varefter varje projektidé kommer att tilldelas ett bord där diskussionen kommer att fortsätta på
djupet. Deltagarna kan välja att presentera en projektidé som de vill  diskutera med andra organisationer eller
ansluta sig till  ett bord med ett ämne som intresserar dem.
Moderatorer:

13 .30-15.30

Länk till registreringsformuläret 

https://www.sern.eu/sv/projects/transit/
https://www.sern.eu/sv/projects/brand-eu/
https://www.sern.eu/sv/projects/part-her/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxDYJ2ESZkC626uIZ7FHwsH72SZKlv5Hm6T2FKC2KkpUQk1HSE5SNko3U0ZYSUVGTlk3SVVFTVg2Ty4u

