Fælles Sprog III
– her kan du søge hjælp

Fælles Sprog III – Brug for hjælp

Der er stort arbejde forbundet med at lære og implementere Fælles
Sprog III (FSIII). Heldigvis er der hjælp at hente.
www.fs3.nu er stedet, hvor du kan finde langt det meste af den information, du har brug for. Her kan du finde alt fra historiske dokumenter,
introduktionsdokumenter, e-læringsvideoer, sparringsforum, nyhedsbreve og meget mere. Det kan være udfordrende at navigere i store
mængder af materiale. I denne miniguide highlighter vi nogle enkelte
produkter fra fs3.nu, som kan være gavnlige for dig, som har en central
rolle i implementeringen af FSIII.
Samtidig guider vi dig til www.medcom.dk, hvor du bl.a. kan finde mødedatoer, referater og implementeringshjælp.
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Dette kan du (blandt andet) bruge www.fs3.nu til

Lær mere om metoden
På www.fs3.nu er der meget information om FSIII-metoden, og der er
således rig mulighed for at lære mere.
Lærer du bedst ved at se, lytte og gøre, er der udviklet e-læringsvideoer,
som fører dig igennem en række læringsmål, som er nødvendige for at
kunne anvende FSIII i praksis. E-læringsvideoerne består af i alt 16 moduler, der er grupperet i 4 temaer. Det er i videoerne muligt at evaluere
den tilegnede viden igennem spørgsmål med interaktive besvarelsesfunktioner.
Lærer du bedst ved at læse, er dette stedet for dig http://fs3.nu/dokumenter/fsiii-metoden - start med at læse dokumentet ’Fælles Sprog III
Metodehåndbog’ og bevæg dig nedad i metoden.
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Få hjælp til implementeringsprocessen
På fs3.nu finder du også materialer, der kan hjælpe dig i selve implementeringsprocessen. Udgangspunktet er en implementeringsguide og
-tjekliste, som du – sammen med øvrige redskaber – finder her:
http://fs3.nu/dokumenter/implementering.

Find svar op oftest stillede spørgsmål
Der opstår mange spørgsmål i forbindelse med implementeringen af
FSIII. Derfor er der oprettet en spørgsmål-og-svar-side her:
http://fs3.nu/dokumenter/sporgsmal-svar. På siden kan man finde svar
på de hyppigst stillede spørgsmål om FSIII. Listen opdateres i takt med,
at der opstår flere gode spørgsmål.
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Spar med andre projektledere eller FSIII-instruktører
På fs3.nu er der oprettet et FSIII forum. Her kan du sparre med andre
projektledere og instruktører omkring implementeringen af FSIII og uddannelse af medarbejdere i FSIII-metoden. På forummet har du rig mulighed for at dele erfaringer med og få idéer fra andre kommuner. Læs
mere om hvordan du får adgang her: http://fs3.nu/kontakt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret
Der sker nyt, og det kan være svært at holde sig opdateret. Derfor er det
en god idé at tilmelde sig FSIII-nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udsendes
ca. 2 gange om måneden, og nyhederne vil typisk være om ting, der er
relevante for implementeringen af FSIII og om nye/opdaterede dokumenter på fs3.nu. Tilmeld dig nyhedsbrevet her: http://fs3.nu/kontakt.
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Find rundt på fs3.nu

www.fs3.nu indeholder meget information. På figuren nedenfor
kan du se, hvor du finder hvad.
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Dette kan du (blandt andet) bruge http://medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iiii til

Find datoer, dagsordener, referater og bilag fra piloterfa-, opstarts- og
netværksmøder
KL og MedCom afholder opstarts- og netværksmøder for kommunerne.
Relevant materiale fra disse møder kan findes her: http://medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/faelles-sprog-iii-moeder. Her kan du også finde referater fra de erfamøder, der har været
afholdt med pilotkommunerne.

Find kontaktinformation på projektmedarbejderne i MedCom
MedCom har indgået aftale med KL om at støtte kommunerne i implementeringsprocessen og at opsamle erfaringer fra landets kommuner.
MedCom sidder derfor klar til at hjælpe, skulle der være spørgsmål til
implementeringen i din kommune. Find kontaktinformation her:
http://medcom.dk/projekter/faelles-sprog-iii/kontakt-til-medcoms-fsiiiteam
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MedComs FSIII team

Jeanette Jensen,
 jej@medcom.dk,  51 77 90 50

Kirsten Krag Olofson,
 kio@medcom.dk,  24 79 03 67

Mie Borch Dahl Kristensen;
 mbk@medcom.dk, 24 99 00 54
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