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Lansering av intranett og læringsplattform
Dette nyhetsbrevet markerer slutten på en epoke i prosjektet med på bygge Senja kommune. Nå
lanseres intranettet for Senja2020, og dette vil erstatte nyhetsbrevene som hovedkanal for intern
kommunikasjon videre i prosjektperioden (ut 2019). Intranettet vil gi fortløpende og aktuell
informasjon om fremdriften i prosjektet. Men løsningen må ha ett navn! Og 5. november åpner vi
også opp vår nye kanal for læring og kompetanseheving.
Intranettet lanseres
Torsdag 1. november lanseres intranettet for prosjektet Senja2020, og alle ansatte i Berg, Lenvik,
Torsken og Tranøy kommune skal kunne logge seg på. Også politikere som er
medlemmer av prosjektgruppene vil ha tilgang til løsningen. Intranettet blir
levert i samarbeid med det danske selskapet Colibo, og har foreløpig ikke fått
noe eget navn. Derfor brukes betegnelsene «intranett» inntil videre. Dette er
en sosial samhandlingsplattform som skal bidra til bedre intern
kommunikasjon og kunnskapsdeling.
I det nye intranettet kan du selv lage og dele nyheter, få nyheter spesielt
tilpasset deg, dele dokumenter, finne ansatte i egen og andre kommuner, ut i
fra deres kompetanser, og mye mer. Du kan også opprette arbeidsgrupper,
som er åpne for alle, eller med restriksjoner på hvem som skal delta. Det vil
og få et effektiv samarbeid med dine kollegaer.
Som et ledd i utrullingen av intranett vil https://ansatt.senja.kommune.no/
bli satt som fast startside for ansatte (for de som bruker nettlesere Internet
Explorer og Edge). Ved bruk av Chrome, Firefox etc. kan brukerne lage eget
bokmerke for siden. Intranettet fungerer også godt på mobiltelefon og nettbrett.
Info om pålogging (brukernavn og passord) for intranettet ligger i e-posten som fulgte dette
nyhetsbrevet. Kontakt nærmeste leder eller din kommunes IKT-ansvarlige hvis du har behov for
mer informasjon.
Navnekonkurranse
Foreløpig brukes kun begrepet «intranett», men vi ønsker å koble ett navn til løsningen. I Lenvik var
tilsvarende løsning kalt «Kista», Bodø kommune har «Solsia», Den norske kirke har «Kirkebakken»
og Statnett har «NettOpp». Hva skal vårt intranett hete? Delprosjekt 9.3 utlyser derfor en
navnekonkurranse, der premien er kr 3 000,-. Les mer om konkurransen på intranettet!
Lansering av KS-Læring
Mandag 5. november lanseres KS-Læring som verktøy for kurs og
kompetanseheving. Også denne løsningen skal benyttes av alle
ansatte i fremtidige Senja kommune, og dette vil gi alle lik mulighet
til å skaffe seg nødvendig kompetanse bl.a. i forhold til nye løsninger
som tas i bruk i prosjektet og etter hvert i driften av Senja kommune. Mer info om bruk og
pålogging i KS-læring vil legges ut på intranettet.
KS-Læring er en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving og er en felles
læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. Nå er det over 210 000 ansatte som
bruker KS Læring i over 150 kommuner og fylkeskommuner.
PS: Facebook-siden til Senja2020 har nå 989 «likere». Blir du nr. 1000?
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