


Välmående ger resultat på Kollaskolan



Förutsättningar Kollaskolan

• F-9 skola, tre paralleller grundskola (idag F-7)

• 4 skolenheter,4 rektorer, grundskola F-7, grundsärskola 1-9

• Idag ca 550 elever varav 70 elever grundsärskola ämnen/inriktning 

träningsskola

• Ca 150 personal. 

• Skolbyggnad 1, F-5 byggd år 2002. Skolbyggnad 2, byggd 2014

• Elever i grund och grundsärskola i varje avdelning

• Personal i grund och grundsärskola i samma arbetslag



Hur arbetar vi mera förebyggande?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Diskussioner på APT, mest kost o motion. VGR gav en annan dimension på elevhälsa.



”VGR kvalitetssäkrar kap 1 och 2 i LGR 11”

Ett utvecklingsarbete både

För grund och grundsärskola!

• Värdegrunden

• Normer o värden

• Ansvar o inflytande



Vägledning för elevhälsan

Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras 

hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras 

skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i 

skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer 

stor betydelse för hälsan.

(skolverket 2014)



Entreprenörskap

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar 
ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
(LGR 11 sid 9)



Hur lång bort är ledarens horisont?



Alla skall med!!



Nytänkande o Nutänkande



Introduktion              
1 oktober 2014 APT

Utbildningsdag          
Oktober 27  

2014 Modul 1-2 
(heldag)

Utbildningsdag 
25 februari 

2015 modul 3

Utbildningsdag 
15 juni modul 4 

(halvdag)

Utbildningsdag 
14 augusti 2015 

(halvdag)

Utbildningsdag 
26 oktober 2015 

(heldag)

Avslutande 
mätning

Pilotprocess under 
ett läsår

FörstelärareTestaUppföljningLärgruppsarbete



Väcka 
intresse

Förstå

Komma ihåg

Attityder och 
värderingar

Beteende-
förändring

Struktur-
förändring

Från att veta till att göra

Tid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målet med projektfasen av satsningen är att utveckal ett material och en process med syfte att nå en beteendeförändring hos personalen. Dvs att inte bara plocka fram ett antal inspirerande föreläsningar genomföra dem och tro att det räcker för att det skall bli en långsiktig bestående beteendeförändring. Ambitionen från början – stå för sig själv… Vi måste jobba med diskussion och reflektion för att förstå, komma ihåg och påverka attityder och värderingar och sedan testa upprepade gånger, återigen reflektera och diskutera för att nå en beteendeförändring. I den delen har processledarnas roll och deras stöd till rektorer och pedagoger varit avgörande.  På lång sikt om vi når en beteendeförändring hos pedagogerna ska vi kunna se förändringar hos eleverna i kunskapsmål och förmågor som social kompetens, förmåga att hantera motgångar, inre motivation, mod att gå från idé till handling, växande tankesätt, skapa relationer, emotionell kompetens mm  Materialet är bra – processledare----- om vi vill nå framgång.Camilla:En annan viktig förutsättning för att nå hela vägen fram med implementeringen hos den enskilde pedagogen är att arbetet är förankrat i alla led. Både i den kommunala och regionala strukturen. Här har barn och utbildningsförvaltningen i respektive kommun varit en viktig pusselbit och en förutsättningsskapare för att kunna arbeta långsiktigt. En av dem som varit med redan från alla första början är Arja Holmstedt (förvaltningschef, BUF)Arja:Vilket behov såg du i skolan som insatsen VgR kan tillfredsställa? Vad var det som fick dig engagerad i början? Vad fångade ditt intresse?Vilka faktorer ser du som viktiga i implementeringen av liknande utvecklingsarbeten?Vi pratar ju idag också om det framtida arbetet.Ser du några utvecklingsmöjligheter i utifrån din roll skapa förutsättningar i strukturen för arbetet m VgR? Råd till andra förvaltningschefer/kommuner…Vi tänkte att vi skulle fortsätta att titta på förankringen som en av de viktiga faktorerna för att lyckas med implementeringen. En av nyckelfaktorerna som vi fått bekräftat under piloterna och som blivit än tydligare under arbetets gång är rektorns roll som förutsättningsskapare i arbetet. Dvs inte bara skapa förutsättningar för att få ta del av ny kunskap utan också för att skapa förutsättningar för lärarna att implementera den. Vi tänkte därför höra med två av våra rektorer från piloterna. Stefan Blessenius. Du är rektor på Våxtorpsskolan i Laholm som var den första skolan att komma igång som pilot.Stefan; Vad var det som väckte ditt intresse med det här utvecklingsarbetet? Om du skulle välja någon av de sex modulerna som du känner lite extra för. Vilken skulle det vara, och varför?Sen har vi också fått upp Mats Lönn. Du är rektor på vår senast tillkomna pilot; Kollaskolan i Kungsbacka. Mats; Hur ser du på din roll som rektor och vad du ser att du som rektor kan göra för att skapa förutsättningar för din personal.



Gäller det mig också?



Verktygslådan
Modulerna

1. Intro och Människan
2. Värderingar och mål
3. Självtillit och aktörsskap
4. Positiva Relationer
5. Emotionell Kompetens
6. Mindset

Vad säger forskningen? 
(i form av filmer och text för inläsning)
Hur kan vi jobba med kunskapen? (i form av tester, 
övningar och tankeställare



Styrkefokus



Har det hänt nåt?



En personlig resa



Vi kommunicerar…..



Hur kan arbetet följas upp?



Organisation VGR Kollaskolan

2 rektorer och 4 förstelärare och 2 
lärgruppsledare

Styrgrupp

8-10 personer

12 grupper

Lärgrupper Kollegialt lärande

Lektor samt 12 
lärare 

Forskningsgrupp



Hur når vi ut?
• Föreläsningar personal

• Lärgrupper på skolan(kollegialt lärande)

• Föräldraföreläsning

• Forskargrupp

• Loopme

• Försteläraruppdrag

• Uppföljning i systematiskt kvalitetsarbete

• Rekryteringsannons

• Uppföljningssamtal

• Utvecklingssamtal elev

• FB grupp-media



Hur lever utvecklingsarbetet vidare?

• Hur förankrat är utvecklingsarbetet? Varför gör vi det här? 

• Den måste få ta tid. Ledarens horisont.

• Vad gör vi med den nya kunskapen? Hur kommer den in i klassrummet?

• Förväntningar att den skall fortsätta? Finns dom? Strukturförändring?

• Satsningen måste få tid på vardagsmöten. Kollegialt lärare?

• Hur kan vi involvera fler? Ex förstelärare

• Hur lär vi av varandra med den nya kunskapen? Var och när?
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