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Colibo
Det var en målsetting å lansere Colibo for alle ansatte
den 1. oktober. Vi ser nå at det er vanskelig å komme
i mål med dette, bl.a. pga av tilgang. Er nå lagt opp til
at alle ansatte i også Berg, Torsken og Tranøy skal få
kommunale e-postadresser. Kombinert med bruk av
«Colibo invite» vil de kunne implementeres, slik at de
får tilgang til å logge seg på systemet. Delprosjekt 9.3
er enig om at lanseringen må utsettes til alt er på
plass.

Referent
Elin Byberg

Oppfølging
Ansvar/frist

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
Side 1

Til informasjon, Asbjørn er frikjøpt ressurs på 50% til
implementering av KS læring. KS læring lanseres i
starten av november, Colibo og KS læring henger litt Asbjørn
sammen, bør de lansers samtidig? Delprosjekt 9.3 er
enige om at dette er fornuftig.
Asbjørn lager en introvideo for pålogging og
grunnleggende funksjoner i Colibo.
3

Utgivelse av brosjyre
Det skal gis ut en trykt informasjonsbrosjyre til alle
hustander i de fire kommunene før jul. Det er viktig at
vi fortløpende får på plass innhold og tekst.
Delprosjekt 9.3 diskuterte at det må tas noen
overordnede beslutninger vedrørende brosjyren. Vi
har ingen grafisk profil på plass for Senja kommune.
Hvilket uttrykk skal brosjyren har? Hvilket format og
hvilken papirtykkelse?
Hjemmesiden Senja2020 – har en grafisk profil og vi
har vedtatt kommunevåpenet. Delprosjekt 9.3 er enig
om at det er utgangspunktet med tanke på skrifttype,
utforming og farge.
Delprosjekt 9.3 er enig om at vi bruker stående
format, og den papirtykkelse og type papir som
Lenvik brukte på sin siste informasjonsbrosjyre.
Skal vi bruke overskrifter med spørsmålstillinger? Kan
være en god ide.
Gjennom JS Norge har vi en fotograf til rådighet som
kan brukes til å ta bilder til artikler. Hvilke typer
bilder ønsker vi? Bilder av de ansatte i kommunene
innenfor de ulike tjenesteområdene. Bilder fra skoler,
barnehager, sykehjem, kommunehus og lignende.
Vi har mange bilder på facebooksiden til Senja2020
etter adventskalenderen i fjor, dersom vi bruker noen
av bildene i brosjyren er det viktig at vi klarer det med
fotografene av bildene. Asbjørn tar ansvar for dette.
Asbjørn
Asbjørn sørger også for å få lastet alle bildene vi fikk
inn ned fra facebooksiden til Senja2020.
Delprosjekt 9.3 er enige om å sette av to sider med
ungdomsfokus. Skal ungdommen si noe om
forventningene til Senja kommune eller
forventningene til fremtiden?
Skal vi leie inn en freelanse journalist til et slikt
oppdrag, en som kan være aktuell til et slikt oppdrag
er Arne Ivar Hansen. Delprosjet 9.3 er enstemmig på
at vi retter en forespørsel til Arne Ivar Hansen. Elin
koordinerer dette med Ragnvald som også gjennom

Elin

blant annet Dyrøyseminaret – ung drivkraft kan bidra
til å finne ungdommer som kan intervjues.
Skal vi fokusere på dagens kommuner? Ta opp på
mandagsmøte med ordførerne innhold i brosjyren.
Hogne/Elin
Hogne og Elin følger dette opp.
Vi kan ta med en tekst om hva
kommunesammenslpingen betyr for deg som
innbygger, eksempler kan være:
- Oversikt over samarbeid som er mellom
kommunene i dag. Arve viste delprosjektet
eksempler han hadde funnet.
- Fakta tekst som for eksempel hvor mange
innbyggere får Senja kommune.
- Info om nye gårds og bruksnummer
- Funfacts /faktabokser innimellom
- Skal vi lage en quiz?
- Ta med tekst fra intensjonsavtalen om hva
Senja kommune skal være god på
- Kan vi ha en arbeidsgruppe i Colibo om
brosjyren?
- Presentere noen delprosjekt i brosjyren som er
relevant for innbyggerne? Eks 9.6, 7.2,7.3?
Arve holder kontakt med JS Norge. Delprosjekt 9.3
Arve
er enige om at annonsene plasseres nederst på sidene
og bakerst i brosjyren, med unntak av de som er solgt
spesifikt til side 3 og 5.
Elin tar kontakt med den kirkelige prosjektledelsen for Elin
innhold/tekst om den kirkelig fellesråd.
Hver enkelt spiller inn forslag til intervju med en
innbygger fra sin kommune. En ungdom/ung voksen
og en eldre innbygger.
Det skal settes av en side til de tilitsvalgte i brosjyren
og vi må få med en tillitsvalgt fra hver kommune.
For mer vedrørende brosjyre se vedlegg til referat –
dispososjon brosjyre. Denne er også sendt på e-post
til medlemmene i delprosjektet fra Arve.

Arve

Eventuelt
I henhold til møteplan er det satt opp et møte den 12.
desember. Arve er da på ferie, delprosjekt 9.3 er enige
om å flytte dette møte til 5. desember. Arve
Arve
oppdaterer innkalling.

