REGIONAL BRYTNINGSTID.

Hemuppgift Tema 6
Berätta om regional utveckling!
En viktig del av det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att involvera, samverka och
kommunicera med andra aktörer. Att kommunicera är en nyckelkompetens för regionala utvecklare.
Hemuppgiften efter Tema 6 handlar om att använda resultatet från tidigare hemuppgifter och
paketera dem till enkel och effektiv kommunikation: Detta är regional utveckling!

Hemuppgift 1
Gå igenom materialet från tidigare hemuppgifter, särskilt Tema 3 och 4 som handlar om värdet av
regional utveckling. Formulera tre budskap till tre olika målgrupper.
Arbeta gärna i grupp; samarbeta gärna med kommunikatörer i din organisation:
1. Näringsminister Ibrahim Baylan vill förstå vad regional utveckling handlar om, han har insett
att han inte kan mycket om detta område.
Förbered 5 min presentation med 2-3 PPT (bilder + text). Ladda upp på mirotavlan.
2. Ditt kompisgäng träffas på ett coronasäkert utomhuskalas. En av vännerna frågar: Vad är det
egentligen du jobbar med? Förbered ett svar på 45 sek. och spela in på mobilkamera.
Skicka filmen till oss: gunnel.viden@konsultbuketten.se så hjälper vi till att ladda upp filmen
på mirotavlan. Skicka filmen till exempel via sprend.com eller wetransfer.com och kom ihåg
att skriva ditt namn och organisation i meddelanderutan.
(Om du vill: Testa svaret på en vän som inte är välbekant med regional utveckling och be om
feedback. Vad lärde hen sig? Hur uppfattar hen området regional utveckling? Dokumentera
erfarenheterna på mirotavlan).
3. Inför valet 2022 är den regionala nivån omstridd. Flera partier ger signaler om att
politikområdet regional utveckling inte längre är viktigt.
Skapa en berättelse som förklarar värdet/effekten av regional utveckling. Berättelsen ska
ligga till grund för att kommunicera med allmänheten. Visa din berättelse på en storyboard
på mirotavlan – använd bilder, teckningar, filmer, text och ljud.
Hemuppgifterna ska vara klara senast den 25 augusti – ppt och storyboard på mirotavlan, filmen
skickad till Gunnel.
När vi ses i Tema 7 den 1 september delar vi presentationerna och diskuterar hur man bäst
kommunicerar regional utveckling.
Hemuppgift 2.
Gå igenom materialet från hela Regional brytningstid – presentationer, dina anteckningar, inspelat
material, egna och andras hemuppgifter (mirotavlorna).
Formulera dina fem viktigaste lärdomar från lärprojektet. Dokumentera och ta med till vårt
slutsamtal den 1 september.

