
 

 

Ingesunds folkhögskola 

”Steg 2” 

På Ingesunds folkhögskola genomfördes under 2015 ett projekt för att anpassa 

lärmiljön för deltagare på Allmän kurs med framför allt neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

Andelen deltagare med någon form av funktionsnedsättning, ofta 

neuropsykiatrisk, hade på relativt kort tid ökat på Ingesunds folkhögskola. Trots 

olika insatser för att förbättra förutsättningarna för dessa deltagare, bland annat 

genom inrättandet av en specialpedagogisk grupp, saknades rätt kompetens bland 

skolans personal. Ingesunds folkhögskola beviljades därför statsbidrag för ett 

utvecklingsprojekt där personalen skulle få genomgå fortbildning och att 

folkhögskolan efter det skulle utveckla nya undervisningsformer för deltagare 

med funktionsnedsättning. 

Inom ramen för projektet testade skolan både att förkorta lektionspassen och att 

införa så kallade arbetspass, där deltagarna kunde arbeta med valfritt ämne. 

Arbetspassen lades parallellt med de ordinarie lektionspassen och utgjorde ett 

flexibelt alternativ för de som behövde mer stöd. Speciallärare, specialpedagog 

och elevassistent fanns alltid till hands under arbetspassen. Parallellt med 

omläggningen av lektioner införde skolan veckovisa arbetslagsträffar, både för att 

oftare få möjlighet att diskutera frågor kring kursdeltagare och för att 

kontinuerligt kunna diskutera pedagogiska förhållningssätt och 

undervisningsmetoder. Arbetslagsträffarna blev även ett forum för att dela ny 

kunskap. Den personal som deltog i fortbildningsinsatser inom ramen för 

utvecklingsprojektet delade sina erfarenheter under arbetslagsträffarna. 

Utvecklingsprojektet ledde till att den pedagogiska personalen på Allmän kurs 

blev bättre rustade för att bemöta och undervisa deltagare med 

funktionsnedsättningar. Systemet med arbetslag bidrog till att kunskap lättare 

kunde spridas mellan pedagoger. Kortare lektionspass och arbetspass 

uppskattades av majoriteten av kursdeltagarna och enkätundersökningar visade att 

fler deltagare upplevde att undervisningen anpassades efter deras behov efter 

avslutat projekt.  
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SAMMANFATTNING  
Med 2015 års lärmiljöprojekt benämnt ”Steg 2” har Ingesunds folkhögskola lagt 

en grund för att på allvar kunna möta upp och inkludera kursdeltagare med olika 

former av funktionsnedsättningar. Införandet av flera relativt genomgripande 

förändringar underlättades under projektets gång av en tidig överenskommen 

samsyn kring nödvändigheten av att utveckla verksamheten.  

  

Genom projektet har vi på Allmän kurs infört en schemateknisk lösning med 

kortare och fler arbetspass där pedagogisk personal kan arbeta mer individuellt 

handledande, vilket för kursdeltagarna ökat möjligheten att växla mellan olika 

typer av arbete utifrån olika typer av behov. Vi tror oss ha hittat arbetsformer som 

främjar gemensam planering, ämnesövergripande arbetssätt och nya 

projektformer. Dessa nya arbetsformer möjliggör en högre grad av flexibla studier 

och därigenom ökar också möjligheten att kunna möta specifika stödbehov. 

Skolans specialpedagogiska grupp har med dessa förändringar fått ett tydligare 

spelrum och har nu större möjligheter att verka stödjande och handledande 

gentemot såväl kursdeltagare som pedagogisk personal.   

  

Med ”Steg 2” har vi också infört arbetslagsmöten på Allmän kurs med rejält 

tilltagen tid varje vecka där kursdeltagarfrågor är självklar huvudpunkt. Nu finns 

tid att dela med oss av fortbildning, undervisningstips och ha utvecklande samtal 

om metoder och pedagogiskt förhållningssätt. Denna kollektiva lärprocess 

utvecklar synen på att vara undervisande lärare. Det finns dock ett behov av att ta 

in evidensbaserad forskning i lärprocesserna och systematisera ett kollegialt 

lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att få med all 

pedagogisk personal och samtliga av skolans arbetslag i detta arbete är också en 

önskvärd utveckling vi ser framför oss.  

  

Under projektets gång har en ny lärplattform (Its learning) införts, vilket 

ytterligare är tänkt att gynna gemensam planering och samverkan, inte bara internt 

på skolan utan även externt. Tekniken ser vi som ett inkluderande verktyg och där 

finns många möjligheter till hjälpmedel för lärande. Alla deltagare och all 

personal har sedan några år tillbaka egen tillgång till en lärplatta (Ipad) och nu 

söker vi med avstamp i den nya gemensamma lärplattformen ta ytterligare steg för 

att utveckla det flexibla lärandet och de pedagogiska formerna för flexibla studier. 

Vissa arbetslag och pedagoger har i sammanhanget kommit längre än andra och vi 

behöver intensifiera det långsiktiga arbetet med att låta hela verksamheten bli 

inbegripen i detta utvecklingsarbete.  

  



 

 

Genom ”Steg 2” har vi haft möjlighet att ta del av och dela fortbildning kring 

området kursdeltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi har tagit de 

första stegen för att kunna möta upp den växande skaran kursdeltagare med 

funktionsnedsättningar som söker sig till vår skolform, men behöver ta ytterligare 

steg genom att systematiskt och på vetenskaplig grund utveckla den 

specialpedagogiska kompetensen hos all pedagogisk personal på skolan.  

   

BAKGRUND  
På Ingesunds folkhögskola har tendensen de senaste åren varit att antalet 

kursdeltagare med särskilda behov av olika slag har ökat bortom normerande 

procentsatser. Det rör sig om siffror över 30 % och ser man till vissa enskilda 

studiegrupper på skolan kan denna procentsats i sin fördelning även vara större. 

Påtagligt är också att särskilt kursdeltagare med neuropsykiatriska  

funktionsnedsättningar växer till antalet och har en tydlig önskan att söka till 

skolan. Det finns ett viktigt behov att fortsätta möta upp denna växande grupp 

samt att utveckla skolans möjligheter till detta.  

  

På Ingesunds folkhögskola har vi under de senaste åren förstärkt våra 

förutsättningar när det gäller vårt arbete med deltagare med olika former av 

funktionsnedsättningar. Vi har numera en specialpedagogisk grupp där 

specialpedagog, speciallärare, kurator och it-pedagog arbetar systematiskt med 

frågorna utifrån en handlingsplan. Vi har dock ett kompetensglapp på skolan 

överlag där vi inte har hunnit med i de senaste årens skarpa omställning vad gäller 

det snabbt förändrade deltagarunderlaget.  

  

Vi såg vid tidpunkten för kartläggningen inför projektansökan ett behov av 

fortbildning av pedagogisk personal med fokus på pedagogisk praxis när det gäller 

arbetet med deltagare med funktionsnedsättning. Speciell tonvikt skulle läggas vid 

användandet av teknik som inkluderande verktyg och hjälpmedel i lärandet där vi 

utifrån faktorerna tid, plats, tempo och form avsåg utveckla flexibelt lärande och 

formerna för flexibla studier.   

  

Vi såg även ett behov av att utveckla kollektiva lärprocesser och ge arbetslag 

förutsättningar att utvecklas till lärlag där lärares undervisningsrelaterade behov 

kopplat till deltagare med funktionsnedsättning var utgångspunkten.  

  



 

 

MÅLGUPP OCH SYFTE  
Projektets primära målgrupp var deltagare på Allmän kurs med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

  

Syftet med projektet var att öka förutsättningarna för att kursdeltagare med olika 

former av funktionsnedsättningar och särskilda behov ska kunna möta en bättre 

anpassad undervisningssituation och därigenom nå högre måluppfyllelse.   

  

GENOMFÖRANDE  
  

Inledande diskussioner (april)  

I inledande diskussioner kring utmaningen och svårigheten med att möta allt fler 

kursdeltagare med särskilda behov på Allmän kurs framkom några framträdande 

punkter:  

  

• Pedagogernas metoder och arbetssätt vilar mycket på hur 

deltagargrupperna såg ut förr.   

• Många kursdeltagare upplever stress och ångest inför studiesituationen.   

• Skolan saknar tid/kompetens för att möta framtida yrkes- och studieval.   

• Innehållet i ämneskurserna är många gånger för omfattande och för 

otydligt.   Deltagarna har för långa lektionspass.   

  

Utifrån denna problembild diskuterades det fram olika idéer på lösningar:   

  

• Hitta former för utvecklande samtal mellan pedagoger om metoder, 

förhållningssätt och hanterandet av specifika svåra situationer.   

• Avsätta del av tjänst till handledning i SYV-frågor.   

• Formulera inom varje ämne vad som är ett minimum för behörighet och 

hitta former för hur vi arbetar med resten.   

• Hitta en schemateknisk lösning med kortare arbetspass.   

• Hitta en schemateknisk lösning som ökar möjligheten för kursdeltagarna 

att växla mellan olika typer av arbete.   

• Se över möjligheten att dela in en ämneskurs i delar som kan fördelas 

oberoende av varandra och möjliggöra individuella schemalösningar.   



 

 

• Hitta arbetsformer som främjar gemensam planering och 

ämnesöverskridande arbetssätt.   Utveckla synen på att vara 

undervisande lärare.  

  

Framtagandet av en ny schemateknisk lösning (april-juni)  

Med det nya schemat förkortades lektionspassen från tidigare 150 minuter av 

samma ämne  

(exklusive fikapaus) till max 80 minuter. Dessutom infördes ett pass som kom att 

kallas arbetspass. Dessa pass ligger parallellt med andra ämnen och utgör för 

kursdeltagarna en flexibilitet. Vissa kursdeltagare har t.ex. i samråd med sin 

mentor valt att ha fler arbetspass och kunna fokusera på färre ämnen. Andra har 

färre arbetspass och vid heltidsstudier följaktligen fler ämnen.  

  

En grundtanke med arbetspassen är att öppna upp för att låta speciallärare och 

specialpedagog tillsammans med elevassistent få mer spelrum tillsammans med 

kursdeltagarna. Under arbetspassen utgör nämligen speciallärare (med inriktning 

matematik), specialpedagog (med inriktning svenska) och elevassistent ett 

grundteam och till denna grund tillkommer enligt ett rullande schema lärare i de 

andra ämnena. Den personalgrupp som har att hålla i ett arbetspass fungerar som 

handledare i kursdeltagarnas olika arbeten och det specialpedagogiska teamet har i 

dialog med respektive mentor i uppdrag att organisera arbetet under arbetspassen.  

  

Kursdeltagarna har möjlighet att under arbetspassen välja vad de ska arbeta med 

och i viss mån även var de ska befinna sig under detta arbete (beroende på vad de 

har valt att arbeta med). Under höstterminens gång har det uppkommit önskemål 

om arbetspass med särskild inriktning, vilket skolan har kunnat möta upp på ett 

enkelt sätt. Bl.a. har det funnits önskemål från kursdeltagare om utökade 

gemensamma arbetspass med inriktning Svenska som andraspråk. Det har även 

uppkommit önskemål från lärare om gemensamma arbetspass med inriktning 

Naturkunskap. Dessa önskemål har vi kunnat tillgodose utan dröjsmål då systemet 

tillåter en hög flexibilitet.  

  

För att frigöra tid till arbetspassen har vi valt att förkorta och koncentrera 

lektionstiden i de olika ämnena. Tanken är att lyfta ut det från lektionerna som kan 

lyftas ut och koncentrera lektionstiden till det som behöver göras i grupp 

tillsammans med ämneslärare. Det som behöver göras i grupp kan handla om att 

läraren behöver ha genomgångar och introducera olika ämnesavsnitt. Det kan 

också handla om att leda gruppdiskussioner eller motivera och utmana 

kursdeltagarna på olika sätt. Det som däremot kan förläggas till arbetspassen 



 

 

handlar om deltagarens enskilda arbete med ämnesstoffet. Att få hjälp med att 

lägga upp sina studier, hitta strategier för sin egen studieteknik, jobba med 

inläsning, bearbetning och uppgiftslösning enskilt eller tillsammans med 

studiekamrat.   

  

I det nya schemat har ordentligt med tid frilagts för arbetslagsträffar. Från att 

tidigare ha haft möten endast en gång i månaden träffas nu arbetslaget istället 

varje vecka (måndagar 14.10-17.00) där kursdeltagarfrågor är självklar 

huvudpunkt. Nu finns en mer självklar tid att dela fortbildning, undervisningstips 

och ha utvecklande samtal om metoder och pedagogiskt förhållningssätt. En 

stående punkt på dagordningen handlar just om att låta mötesdeltagarna rapportera 

från fortbildningar av olika slag.  

  

Ny lärplattform (maj-november)  

Till hjälp med att organisera kursernas stoff har vi genom projektet infört 

lärplattformen Its learning. Här lägger ämneslärarna ut innehåll i form av text, 

bilder, länkar och filmer. Här samlas också uppgifter och såväl kursdeltagare som 

lärare har genom detta system fått en större överskådlighet när det gäller att hålla 

reda på vilka uppgifter som är avklarade och vilka uppgifter som behöver lämnas 

in eller kompletteras. Lärarna har tillträde till varandras olika kursrum och kan på 

så vis hålla sig ajour med vad sker i de andra ämnena. Detta kan ge idéer om hur 

man kan lägga upp den egna undervisningen och även ge uppslag om samverkan 

över ämnesgränserna.  

  

Under våren hade vi testat Its learning i en pilotklass med gott resultat. 

Lärplattformen introducerades genom en administratörsutbildning som gick av 

stapeln i maj och denna utbildning efterföljdes av intern fortbildning på 

pedagogsidan. Först ut var den allmänna kursens lärare i juni med uppföljning 

efter sommaren. Kursdeltagarna på Allmän kurs gavs inloggning och introduktion 

i september. Lärarna på Hantverkslinjen och Musiklinjen utbildades i verktyget 

först i oktober/november och samtidigt introducerades kursdeltagarna på dessa 

linjer. Utbildningarna har skett inom ramen för PLUFS. Förkortningen står för 

”Pedagogik, lärande & undervisning - flexibla studier” och är ett återkommande 

forum för intern fortbildning inom området flexibelt lärande. Mycket av PLUFS-

tiden har kommit att handla om just Its learning, hur verktyget fungerar och hur 

det kan användas pedagogiskt. Även införandet av ett nytt frånvarosystem, 

Schoolsoft, har kommit att avhandlas under dessa möten.  

  

Extern fortbildning  



 

 

Parallellt med införandet av nya scheman, nya arbetssätt och nya digitala verktyg 

har ny input och kompetensutveckling införskaffats genom extern fortbildning.  

  

- SETT-dagarna (april)    

Projektet inleddes med att åtta personer från olika arbetslag, inklusive biträdande 

rektor, besökte SETT-dagarna i Stockholm. Här fick vi med oss många idéer 

relaterade till vår primära målgrupp och flexibla studier. Det satte igång tankarna 

kring behovet av att förändra vårt arbetssätt och la grunden för framtagandet av 

den nya schematekniska lösningen beskriven ovan.  

  

- Bok- och biblioteksmässan (september)  

Alla i den allmänna kursens arbetslag, inalles tolv personer, besökte under 

höstterminens början Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Här var fokus på att 

sondera terrängen vad gällde kurslitteratur, framförallt inom området digitala 

läromedel, samt ta del av seminarier innehållsmässigt kopplade till projektets 

primära målgrupp. Förberedelser hade vidtagits inför besöket där vi i ett 

projektforum på Its learning fördelat oss på olika seminarier. Dessa seminarier har 

under hela hösten tagits upp under punkten rapporter från fortbildning på våra 

arbetslagsträffar där vi var och en delgett varandra nya insikter och kunskaper. 

Genom det medtagna innehållsstoffet från Bokmässan har vi alltså hittat ett 

naturligt sätt att införa ett kontinuerligt arbete med att utveckla kollektiva 

lärprocesser.  

  

- Vuxnas matematiksvårigheter (november)  

Två personer från den allmänna kursens arbetslag skickades till Örebro och 

konferensen ”Vuxnas matematiksvårigheter”, anordnad av Vuxenutbildning i 

Samverkan (ViS). Avsikten med konferensen var att skapa en arena där forskare 

och praktiker kan mötas och där kollegialt lärande rörande undervisning av vuxna 

och vuxnas matematiklärande kan utvecklas.  

  

- Nätverksträff om Psykisk funktionsnedsättning (november)  

Den specialpedagogiska gruppen på fyra personer åkte till Biskops Arnö, Nordens 

folkhögskola, för att medverka i en nätverksträff kring psykisk 

funktionsnedsättning anordnad i samarbete med SPSM. Där fick vi ta del av 

Johanna Björks insikter och kunskaper kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. De två dagarna kretsade kring bemötande, konsekvenser, 

förhållningssätt och pedagogiska redskap och var mycket givande på många sätt. 

Vi bestämde att bjuda in Johanna Björk till Ingesunds folkhögskola för 

inspiration, handledning och uppföljning. Under vårterminen 2016 kommer all 



 

 

pedagogisk personal att under två halvdagar höra henne berätta om psykiska 

funktionsnedsättningar och hon kommer tillbaka till skolan med uppföljning och 

handledning två dagar under höstterminen 2016.  

  

EFFEKTER PÅ KORT SIKT  
Effekter på kort sikt är att pedagogerna på Allmän kurs står bättre rustade idag i 

mötet och i det pedagogiska arbetet med deltagare med funktionsnedsättning. Att 

vi har hittat en fungerande systematik i erfarenhetsutbyte och tydligare former för 

att utveckla kollektiva lärprocesser kommer att gynna denna utveckling 

ytterligare.  

  

I deltagarenkäten från december 2014 identifierades på Allmän kurs några 

utvecklingsområden. Påståendet "Lärarna anpassar undervisningen till mina 

behov" fick ett tydligt lågt svarsvärde i jämförelse med andra påståenden i 

enkäten. I december 2015 genomfördes samma enkät och där visade svaren på en 

förbättring när det gäller det valda utvecklingsområdet. Våra kursdeltagare synes 

alltså ha fått något bättre förutsättningar att nå sina mål.  

 

Enkätsvar från Allmän kurs december 2014  

  

  



 

 

 

EFFEKTER PÅ LÅNG SIKT  
Effekter på lång sikt är att de former vi finner lämpliga för våra kollektiva 

lärprocesser även kan fungera efter projekttidens slut och kan komma att 

inbegripa även andra pedagogiska/didaktiska utvecklingsområden och fortsätta att 

bära frukt i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete. Genom att vi har satt fingret 

på ett viktigt utvecklingsområde kan skolan långsiktigt bidra med sina insatser att 

möta en växande skara personer som känner sig marginaliserade. Med ökad 

kompetens inom området kommer personalen på skolan att känna större tillförsikt 

och självsäkerhet i sitt arbete med att stödja och handleda kursdeltagare med 

funktionsnedsättningar av olika slag. Ytterst innebär allt sammantaget en höjd 

kvalitet på verksamheten.  

  

SVÅRIGHETER  
Svårigheterna har framförallt bestått i att vi inte har hunnit med allt som vi hade 

föresatt oss. Vi hade t.ex. tänkt oss att kursen ”Konstnärligt skapande” där 

deltagare med intellektuell funktionsnedsättning skulle inbegripas i projektet, men 

av olika anledningar (där tidsfaktorn var avgörande) blev det inte så. Det 

upplevdes överhuvudtaget svårt att inbegripa all personal. Vi hade förvisso 

inledningsvis mest fokus på Allmän kurs eftersom det är där vi har största andelen 

kursdeltagare med funktionsnedsättningar. Det var också där de mest 

genomgripande förändringarna skedde. Hantverkslinjen och Musiklinjen 

introducerades i den nya lärplattformen först i oktober/november och där har vi 

ännu inte kunnat skönja några tydliga effekter .   

  
Enkätsvar   från   Allmän   kurs   december   2015   

  



 

 

  

En annan svårighet har handlat om att hantera flera parallella förändringsprocesser 

samtidigt. Inte nog med den nya schematekniska lösningen - vi skulle också 

samtidigt införa en ny lärplattform. Dessutom skulle även ett nytt frånvarosystem 

införas. Vi hade därutöver att hantera  

personalrelaterade förändringar då linjeledaren på Allmän kurs gick på 

föräldraledighet och under läsåret 2015/2016 har vi istället haft två vikarierande 

linjeledare. Projektets genomförande har dock kunnat säkras då projektledaren till 

projektet "Steg 2" var och fortfarande är en av dessa vikarierande linjeledare. Att 

projektet kantrade över och mestadels kom att beröra just Allmän kurs kan säkert 

också till viss del förklaras av dessa personalrelaterade förändringar.  

  

SPRIDNING AV ERFARENHETER  
Spridning av projektets resultat och erfarenheter sker internt genom 

sammanställning och genomgång med skolans pedagogiska personal under 2016. 

Under projektåret har vi haft återkommande möten för erfarenhetsutbyte med 

regionen fyra övriga folkhögskolor i en gemensam nätverksgrupp som behandlar 

pedagogisk utveckling utifrån rubriken ”Flexibelt lärande”. Detta 

erfarenhetsutbyte kommer fortgå och intensifieras under kommande läsår. Vi har 

även haft besök av pedagoger och rektor från Eskilstuna folkhögskola, samt även 

pedagoger från Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg. Dessa har kommit till 

Ingesunds folkhögskola för att få en inblick i hur vi arbetar pedagogiskt med 

flexibla studier utifrån de förändringar som genomförts genom projektet. Vi avser 

att fortsätta erfarenhetsutbytet med dessa skolor och ser gärna att antalet 

folkhögskolor i detta löst uppkomna nätverk utökas och att nätverket ifråga 

formaliseras.  

  

LÄRDOMAR OCH REKOMMENDATIONER  
Att införa nya arbetssätt och rutiner i ordinarie verksamhet är i praktiken inte helt 

enkelt. Skulle personalgruppen mäkta med alla dessa ovan beskrivna förändringar 

och hur skulle våra deltagare agera och reagera inför dessa förändringar? Det är 

lätt att införandet av nya arbetssätt snart glider ner i sina gamla hjulspår där det 

oftast är enklast att styra. Vi har från vår egen verksamhet många exempel på 

detta. I resonemangen fastslogs tidigt att vi behövde genomföra en ordentlig 

förändring för att överhuvudtaget göra förändringen möjlig. Att våga kasta oss ut 

på leråkern och sladda omkring och på så sätt köra sönder och om möjligt 

förhindra de gamla hjulspåren från att uppträda igen var den metaforiska bild vi 

såg framför oss. Verksamhetsutveckling kräver förankring, samsyn och 



 

 

gemensam målbild. Vi har haft fördelen av att vi i arbetslaget från projektets 

början delat bilden av att det krävs en ordentlig förändring. Det är mycket troligt 

att om vi inte haft denna samsyn initialt hade förändringsarbetet gått mycket 

trögare eller kanske helt gått i stöpet.   

  

En del kursdeltagare var nog misstänksamma till en början och undrade säkert 

över vart förändringarna skulle leda, men de flesta har varit beredvilliga och 

majoriteten tycker nu att det har blivit bra. Många av deltagarna har t.ex. varit 

med och pushat lärare (som uppvisat mindre benägenhet att använda Its learning) 

att i högre grad använda sig av den nya lärplattformen. Införandet av Its learning 

har på Allmän kurs överhuvudtaget gått mycket smidigt. Systemet med arbetspass 

gillas också av majoriteten kursdeltagare och någon önskan om återgång har inte 

uttryckts. De gamla hjulspåren synes utsuddade, vilket lovar gott för fortsatt 

verksamhetsutveckling.  

  

ÖVRIGT  
Projektet har en fortsättning, som vi kallar ”Steg 3”. Första steget handlade om att 

sätta en specialpedagogisk grupp med olika specialkompetenser i arbete, samt 

utforma en handlingsplan för detta arbete. Andra steget innebar att ge denna grupp 

större handlingsutrymme samt involvera fler personalgrupper i arbetet med 

kursdeltagare med särskilda behov inom ramen för flexibla studier. Genom 

fortbildningsinsatser och genomgripande förändringar beskrivna enligt ovan har vi 

med ”Steg 2” lagt en grund för att på allvar kunna möta upp och inkludera 

kursdeltagare med olika former av funktionsnedsättningar. I ett kommande tredje 

steg avser vi ta in evidensbaserad forskning i lärprocesserna och systematisera ett 

kollegialt lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att få med 

all pedagogisk personal och samtliga arbetslag i detta steg är en önskvärd 

utveckling som vi ser framför oss.  

 


