Zlatana bidrar till ansökan

Från: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se>
Skickat: den 10 april 2018 13:50
Till: Zlatana Knezevic <zlatana.knezevic@mdh.se>
Ämne: RE: arbetsplan

utmärkt

From: Zlatana Knezevic
Sent: den 10 april 2018 13:48
To: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se>
Subject: RE: arbetsplan

Kan lägga till i de befintliga rutorna där de olika materialinsamlingarna görs. Då syns det iaf.
Och då vet man att materialinsamling inte pågår under ett halvår utan 1-3 månader.
Zlatana

From: Gunnel Östlund
Sent: Tuesday, April 10, 2018 12:25:25 PM
To: Zlatana Knezevic; Baran Cürüklü
Subject: RE: arbetsplan

Borde funka utmärkt, det där med att lägga till analys i tabellen kan bli svårt har du förslag på det
med?

From: Zlatana Knezevic
Sent: den 10 april 2018 12:22
To: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se>; Baran Cürüklü <baran.curuklu@mdh.se>
Subject: SV: arbetsplan

Hej!
OK vg 1 och 3.

Vg 2: Jag tänker mig att placerade barn kommer in i en process då vi fortfarande utvecklar appen
och det är först då vi kan gå över från det generella "child-friendly" till "child service users" vänlig
app/BBIC.
Så för mig skulle det kanske vara en komplettering av fråga ett (men istället för att göra anspråk
på en barnvänlig app/assessment/BBIC skulle det vara en fråga om en app/assessment/BBIC
som dessutom är brukarvänlig). Om jag tar något från det redan formulerade syftet skulle det
eventuellt och preliminärt kunna stå något i stil med:

How can foster care children's experiences of previous assessments and safeguarding be
integrated in a digital assessment plan? What are the potential gaps between the child
service users' 'digital assessment plans' and BBIC as a guiding assessment framework for
professionals?

Detta alltså om en bryter ner nedanstående fråga (vår fråga 1) och ser den i en slags förlängning men
ändå nishad så den täcker vår tänkta målgrupp (barnavårdens barn). Fråga ett: How can BBIC as a
framework for assessment be adapted to suite children's world and expressions when using a digital
assessment plan?

Svårt.

Hälsningar

Zlatana Knezevic, doctoral student
visiting doctoral student, Malmö University

Mälardalen University (MDH)
School of Health, Care and Social Welfare
Box 325, 631 05 Eskilstuna, Sweden
+46 73 270 89 50
+ 46 73 996 54 96
E-mail: zlatana.knezevic@mdh.se

Från: Gunnel Östlund
Skickat: den 10 april 2018 11:40:33
Till: Zlatana Knezevic; Baran Cürüklü
Ämne: RE: arbetsplan

Hej
1)det är inte riktigt samma period men jag tänker att det är viktigt att få reaktioner från personer
som varit med i en utredning innan vi använder appen i skarpt läge. Jag tänker att när det gäller
fosterhemsplacerade barn så ska vi från socialt arbete göra insamlingen tror jag skrivit det också
det är ju en studie i sig så kanske måste vi ha en särskild frågeställning där också, har du något
förslag?
2) hade med det tidigare men tyckte det blev oöverskådligt med approval menar jag från
ledningen i skolan kanske borde byta ord.
3) vi behöver lägga in analysarbetet

From: Zlatana Knezevic
Sent: den 10 april 2018 11:06
To: Baran Cürüklü <baran.curuklu@mdh.se>; Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se>
Subject: Re: arbetsplan

Väldigt bra och översiktligt.
Några funderingar/frågor/förslag.

1) Jag kanske har missat detta men undrar om syftet verkligen är att testa med både
school children och foster care children? Och dessutom under samma period? Finns
någon bakomliggande tanke med detta? Om det finns det bör det stå i ansökan.
2) Vet inte hur detaljerat det ska vara men det saknas en motsvarighet till "school
contacts and approval" vg
- foster care children
- child welfare investigations (båda är svårast och tar säkert längre tid att få tillstånd
för)
- men även "professionals"
3) Forskningen är osynliggjord liksom analysarbete inför utveckling av app. Endast
en studie finns med i denna plan. Forskning tar också tid. Med andra ord: oklart vad
som sker mellan en fas av materialinsamling och testing och var
analysarbete/studierna kommer in. Med det ges intrycket att det inte bedrivs
forskning och analysarbete.
Annars fint
Hälsningar
Zlatana

From: Baran Cürüklü
Sent: Tuesday, April 10, 2018 9:52:31 AM
To: Gunnel Östlund; Zlatana Knezevic
Subject: Re: arbetsplan

Perfekt. Kan du ändra "step" till "phase".

Best regards / Mvh,
\B

Från: Gunnel Östlund <gunnel.ostlund@mdh.se>
Datum: tisdag 10 april 2018 09:47
Till: Baran Cürüklü <baran.curuklu@mdh.se>, Zlatana Knezevic <zlatana.knezevic@mdh.se>
Ämne: arbetsplan

Hej har gjort en mer överskådlig arbetsplan, vad sägs om den?

Gunnel Östlund
+4616153604
Associate Professor
Division of Social Work
School of Health Care and Social Welfare
Mälardalen University

