
 

 
Inbjudan till CoMaNwO’s 3:e Workshop den 3-4 maj 2007                                                                                                                                                
 
Hjärtligt välkommen till projektets tredje Workshop i Lysekil! Vi håller till på hotell 
Strandflickorna, se gärna www.strandflickorna.se 
 
Nu bjuds det på ett heltäckande program igen, med det senaste inom 
kompetensstödsystem, statusrapporter från företagen, samt interaktiva diskussioner om 
fortsatta systemutvecklingsaktiviteter med test och utvärdering av dessa. 
 
Projektets kartläggningsfas har övergått till designaktiviteter och nu konkret 
systemutveckling av olika prototyper inom CMS-verktyg och e-learning. Närmas ligger 
systemutvecklingen kring visualiseringsverktyget, strategidatabasen, CV-applikation, och 
ABC-konceptet.  
 
I visualiseringsverktyget blir solfjäderdiagrammen verklighet som ett beslutsstödssystem 
vid förhandling och analys av din och dina medarbetares kompetens i nutid och framtid. 
Det är tänkt at detta verktyg ska kunna integreras med andra system för 
informationshämtning samt även kopplas till övriga prototyper. Vi arbetar på en 
övergripande systemarkitektur för detta så vi kan använda dessa verktyg i ett 
sammanhang, eller om man vill, var för sig - såväl på individ-, organsiation- som 
nätverksnivå! Vi återkommer med diskussioner om detta integrations- och 
arkitekturarbete. 
 
En ansökan till KK-stiftelsen och Vinnova görs där Visualiseringsverktyget blir fokus till 
att utgöra en ”demonstrator” för nyttiggörande och kommersialisering av våra 
utvecklings- och forskningsresultat. Ni som medlemsföretag finns naturligtvis med. Vi 
hoppas på medfinansiering i motsvarande TID. Ansökan avser att länka vidare 
etableringen av CompetenceCenter under 2008 i form av system samt metoder och 
former för verksamhetsutveckling med koppling till kompetensförsörjning och 
arbetsintegrerat lärande. Detta diskuterar vi också vidare under workshopen då ansökan 
ska vara inne i början av juni 2007. 
 
Under denna tredje workshop ligger fokus på ”ABC-konceptet” – en lärandemodell 
(TeknoPedagogisk-genre) för organisering och genomförande av utbildning OCH 
kompetensutveckling. Ett systematisk och engagerande utbildningsupplägg presenteras, 
där vi interagerar kring ämnet ”Organisationskultur”. Innehållsligt ska vi ta fram kraven 
på en föreläsning och eventuellt kommande kompetensutbildning i valt tema 
”Organisationskultur”. En inbjuden gästföreläsare medverkar förstås. Metodologiskt ska 



 

vi träna oss på ABC-modellen och specificera kraven på ett lämpligt IT-stöd för detta 
upplägg.  
 
För att fullfölja det uttryckta intresset för ”Förhandlingsteknik” planerar vi ett externt 
gästinslag inom detta tema. En expert på detta område dyker upp dag 2 och bjuder på en 
inspirationsföreläsning.  
 
Vi börjar som vanligt med lunch kl 12:00 första dagen och fortsätter sedan med 
presentationer, diskussioner av projektresultaten, för att avsluta efter lunchtid andra 
dagen. Medtag bad/bastu-kläder då vi kommer ha tillgång till SPA-bad och bastu under 
sen eftermiddag/kväll första dagen! 
 
I anmälan till workshopen ska ni även ange val av mat (2-rätters, förslagsvis för- och 
varmrätt (+kaffe)) från bifogad matsedel för att de ska kunna planera middagen så bra 
som möjligt för oss. Workshopen är till självkostnadspris som vanligt. 
 
Program: 
 
Torsdag 4 maj 
 
12.00 Lunch  
13.15 Inledning och projektstatus 
13.30 Företagen presenterar status (utskick om förslag på presentationspunkter kommer) 
14.30 CMS forskning och Visualiseringsdemonstrator  
15.30 Fika 
16.00 ABC-modellen  
17.00 Relax 
20.00 Middag 
 
Fredag 5 maj 
07.30 Frukost 
08.30 ABC-modellen med gästföreläsning 
10.00 Fika 
10.30 Inspirationsföreläsning  
12.00 Slutdiskussion 
12.15 Lunch 
 

Än en gång - varmt välkomna önskar Comanwo-teamet! 
Soliga vårhälsningar 

CoMaNwO-temet 



 

http://www.competencecenter.se 
 
    

Ferdinand´s konferensmeny för Strandflickorna AB 
 

Förrätter: 
Frisk skaldjurspannacotta med smörrostad kavring samt löjromstopping. 

 
Parmalindad grön sparris på sallad med grillad sötpotatis samt ljummen ostsås. 

 
Laxrullad getost & sockerärtsterrinne med walnötssallad och citrusvinegrett. 

 
Tunnskivad champinjonbädd med örtmarinerad mozzarella & skocka samt 

pistagenötssoya. 
 

Varmrätter 
Fisk: 

 
Parmagrillat långaknyte med persiljefyllning, 

potatis & tryffelcreme samt squashgömma. 
 

Vitlöksgrillad rödtunga med dill & skaldjursfylld 
potatistårta samt citronsås. 

 
Pepparstekt tonfisk på svamprisotto 

med tomat & basilikasky samt rostad fänkål. 
 

Kött: 
 

Örtstekt oxfilé på savoykål & baconsallad rödvinssmörsås samt potatis och 
västerbottenterrinne. 

 
Saltimbocca på kalvytterfilé med tomat och örthollandaise 

grillad sparris samt timjansrostad potatis. 
 

Rosmaringrillat ankbröst på rostad blomkål, samt kycklingrullad med oliver, havtornssås 
 & getostpotatis. 



 

 
Desserter: 

Liten limecheesecake med hallon & kanelshot samt romsås. 
 

Choklad & cocosterrinne på biskvibotten med varm nutella och björnbärskompott. 
 

Päron & karamelltarte med vit choklad ravioli samt päron & myntapuré. 
 

Liten desserttrilogi. 
– tre utvalda sötsaker med tillbehör. 

 

 
I helpensionspriset ingår vanligtvis en 2-rätters meny.  

Om man önskar 3-rätters meny tillkommer 67: -pp exkl. moms på helpensionspriset.  
Ett alternativ per grupp gäller, vi serverar dock specialkomponerad mat till allergiker. 

 



 

 


