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Preliminär tidsplan, maj 2012-juni 2014 

120706 

Mobibliseringsfas 

Maj 2012 

Enkät för inventering av deltagarnas behov av tillgänglighetsanpassning 

besvarad (Delmål 2 i Handlingsplan för tillgänglighet) 

Individuella planerna fylls i av alla deltagare 

Inventering av spetskompetensbanken påbörjas av PT 

Konkreta förslag på Transnationella aktiviteter, utöver de som redan kommit 

fram, börjar tas fram av PT 

Innehåll, form och beräkning av kostnader för kurser etc börjar tas fram av 

PT 

AC-utbildningar genomförs för licensinnehavarna (Delmål 3, Handlingspl. för T) 

Handlingsplan för jämställdhet arbetas fram. Ansvar PL 

Handlingsplan för tillgänglighet arbetas fram. Ansvar PL 

 

Juni 2012 

Chefernas redovisning av deltagare ska vara inlämnade 

PT:s sammanställning av inventering av interna spetskompetenser 

redovisade till PL 

PT:s konkreta förslag på transnationella aktiviteter redovisade till PL  

Förslagen på transnationella aktiviteter färdigställs och presenteras för 

deltagarna. PL 

Sammanställning av kursinnehåll, form, kostnadsberäkningar redovisade till 

PL 

Sammanställning av resultatet av de Individuella planerna görs. PE, PL 

Resultatet av Individuella planerna analyseras och ställs emot projektets mål 

och budget. PL 

Kursplanering påbörjas. PL 

Samlad kursförteckning påbörjas. PL 

Upphandlingsunderlag för kursaktiviteter påbörjas. PL 

Budgetrevidering påbörjas. PL, PE 

 

Juli 2012 

Projektrapport för perioden apr-juni lämnas in. PL 

Budgetrapport för perioden apr-juni lämnas in. PE 

 

Aug 2012 

Upphandling påbörjas 

Tidsplan för genomförandefasens aktiviteter utformas och fastställs. 

Samlad kursförteckning färdigställs och sänds samtliga chefer. PL 

Transnationella aktiviteter fastställda 
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Deltagarredovisning gjord till SCB. PE 

9.8 Styrgruppsmöte i Sthlm 

22.8 Projektteamsmöte i Sthlm 

Processledarutbildning för Projektteam, 1 dag under vecka 35 

Projektrapport för juli-aug lämnas in. PL 

Budgetrapport för juli-aug lämnas in. PE 

Avstämningsrapport inklusive reviderad budget mm lämnas in till ESF. PL 

 

 

Genomförandefas 

Sept-dec 2012 

Sept 2012 

3-4.9 Lärseminarium 1, i Tällberg för chefer, SG, PT, PL 

Beslut om genomförande av projektet kommer från ESF 

Upphandlingsförfarande om kurser pågår 

Utvärderingsarbetet planeras 

20.9 Projektteamsmöte i Sthlm  

Styrgruppsmöte, mitten av sept 

 

Okt 2012 

Inspirationsseminarium genomförs, videokonferens, för alla deltagare 

 

Utbildningsinsatsen startar 

Jämställdhetsutbildning för PT (Delmål 1.2 i Handlingsplan för jämställdhet) 

Jämställdhets- och tillgänglighetsutbildning för medarbetare, minst en 

deltagare/bibliotek, en utbildning per län (Delmål 1.3 resp. 4) 

Intervju/enkätundersökning utförs med chefer/deltagare av utvärderaren 

Projektteamsmöten, okt och nov 

Styrgruppsmöten, okt och nov 

26.11 Referensgruppsmöte i Gävle 

 

Jan-jun 2013 

Projektteamsmöten varje månad 

Styrgruppsmöten jan, mars, maj och ev juni  

Referensgruppsmöte, 1 st under våren 

 

Utbildningsinsatserna fortsätter 

Kartläggning av resursfördelning i tid vid infodisk. (Delmål 4.1, Handlingsplan 

för J) 

Jämställdhetsprojekt Gävle redovisas (Delmål 4.2, Handlingsplan för J) 

Lärseminarium 2 i juni 

 

 

Aug-dec 2013 
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Projektteamsmöten varje månad 

Styrgruppsmöten aug, okt och dec 

Referensgruppsmöte, 1 st under hösten 

 

Utbildningsinsatserna fortsätter 

 

Lärseminarium 3 i december 

 

 

Jan-jun 2014 

Projektteamsmöten varje månad 

Styrgruppsmöten jan, mars, maj o ev. juni 

Referensgruppsmöte, 1 st under våren 

 

Utbildningsinsatserna fortsätter fram till och med april 

Intervju/enkätundersökning utförs med chefer/deltagare av utvärderaren 

Lärseminarium 4 i april 

 

Avslutningsseminarium för spridning av resultat i maj 

Utvärderingsrapport inkl. populärversion klar i maj 

Slutrapportering görs i juni 

 

 

 

 

 

 

 

 


