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Abonnemang på inlästa läromedel 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Inläsningstjänst AB har lanserat en app. med drygt 5000 inlästa böcker! Det krävs att man har 

abonnemang (skola eller kommun) och då kan man dela ut inloggningskonto till samtliga 

elever på skolan oavsett om de är i behov av stöd eller inte. Eleverna får då en inloggning som 

ger tillgång till tjugo nedladdningar, därefter måste man ”fylla på” så att de kan ladda ner fler. 

Det går bra att lägga till andra böcker i appen, t ex böcker från Legimus. Appen kommer hela 

tiden ihåg var du slutade att läsa, oavsett om du stängt ner appen eller läst en annan bok. Det 

går också att lyssna på boken i bakgrundsläge, d.v.s. att andra appar kan vara igång samtidigt 

som du lyssnar.  

Målgrupp: Elever som på grund av olika funktionsnedsättningar (läs- och skrivsvårigheter, 

kognitiva, Neuropsykiatriska eller annat) behöver ha tillgång till inlästa läromedel. 

Så här har det gått 
Som start på projektet ställde jag några enkla frågor till alla elever i årskurs 1 och 2 under 

vårterminen 2014 (se sammanställningen av enkäter). Detta för att få en förhandsuppfattning 

om hur intresset var för inlästa läromedel. 

 

Under våren fick samtliga lärare information från Inläsningstjänst vid ett ”Pedagogiskt Café” 

av Fredrik Kohlberg, som hela tiden varit min kontaktperson på Inläsningstjänst. Samtliga 

speciallärare och specialpedagoger på ST har fått utbildning i hur Inläsningstjänst fungerar. 

En lista på samtliga elevers, och samtliga lärare e-mail skickades till Inläsningstjänst varefter 

konton för var och en bildades.  

 

När hösten 2014 inleddes, skickades e-maillista på alla årskurs 1 elever till Inläsningstjänst 

och eftersom alla lärare gjordes till administratörer kunde nya elever som kom efter 

terminsstart snabbt läggas in och få tillgång till inlästa läromedel. Jag har som specialpedagog 

tillsammans med mina kollegor gått runt i klasserna på mentorstid och förevisat hur 

Inläsningstjänst fungerar och sett till att alla elever loggats in, bytt lösenord till sitt eget, samt 

laddat ner de böcker som är aktuella för kursen. Dessutom har jag låtit eleverna ladda ner 

Appen Inläsningstjänst i sina mobiler och förevisat hur man lyssnar enkelt via mobiltelefonen. 

Förutom denna kollektiva information har jag enskilt med elever som behöver anpassning 

(elever med dyslexi, NPF eller andra funktionsnedsättningar), gått igenom och laddat ner 

böcker samt visat hur man lyssnar på läromedlen både på datorn och i mobilen. Även lärare 

som varit intresserade har fått en personlig genomgång. 

 

En enkät har skickats ut innan jul 2014 för att se hur resultatet är nu jämfört med enkät 1.( se 

sammanställningen av enkäter) 

 

Resultat: Att ha tillgång till Inläsningstjänst för våra elever är det bästa vi gjort näst efter 

införandet av en-till-en-datorer. En modern organisation som vår, där digitalisering är ett 

honnörsord måste ha möjligheten att förse elever med läromedel via Inläsningstjänst. Att 

krångla med CD-skivor eller Daisy-readers är omodernt, krångligt och opraktiskt. Via våra 

MacBook Air datorer har vi speciallärare och specialpedagoger möjlighet att förse alla elever 

med moderna tekniska kompensatoriska hjälpmedel MEN vi har också möjligheten att göra 

hela skolmiljön inkluderande. Det är inte bara elever i behov av särskilt stöd som använder 

Inläsningstjänst. Elever som går Akademien, reser mycket på spelningar både i innebandy och 

i fotboll har alltid med sig läromedlen bekvämt i sina telefoner. Har de inte tillgång till 

nätverk kan de ladda ner och lyssna på boken/böckerna off-line. Många av eleverna har 

fullspikade veckoscheman, eftersom de tränar någon sport. De har restider till träningen, 

restider från träningen, restider till skolan och från skolan och all denna restid kan de 

effektivisera genom att lyssna på läromedlet i något av de ämnen de har. Elever har kommit 

https://drive.google.com/a/ksgyf.se/file/d/0B3NMAf44JUlOalRvc3piN0pXc0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ksgyf.se/file/d/0B3NMAf44JUlOalRvc3piN0pXc0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ksgyf.se/file/d/0B3NMAf44JUlOalRvc3piN0pXc0E/view?usp=sharing
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fram till mig i korridorerna och tackat för att jag visat dem Inläsningstjänst, för på detta sätt 

får de in kunskapen lättare. Även elever som arbetar för ett högre betyg har upptäckt 

fördelarna med inläsningstjänst och använder det flitigt. Implementeringen går dock inte av 

sig själv utan man måste på varje skola ha en strategi för hur information till alla elever skall 

ges. (Se nedan.) Det är svårt att få lärare att förstå hur inläsningstjänst kan hjälpa många fler 

elever än de som har läs- och skrivsvårigheter. Det är dessutom svårt att motivera lärare att 

hjälpa eleverna att använda inläsningstjänst. Det är svårt att förstå varför men det handlar nog 

om att många lärare är rädda för att infantilisera lärandet för elever på gymnasiet. Men de är i 

själva verket glada att hitta verktyg för sitt lärande. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
1. Förutsatt att förbundet fortsätter med Inläsningstjänst så deltar jag gärna i att sprida 

kunskapen inom förbundet. 

2. Det blir avsevärt mycket billigare om HELA förbundet har abonnemang än om varje 

enhet skaffar det.  

3. Om Inläsningstjänst avslutas så ”rycker vi undan” mattan för många elever med behov 

av inläsningsstöd. Detta måste då ersättas på annat sätt vilket kommer att bli mycket 

dyrare. 

4. IKT-pedagogerna Jörgen och Dominika och jag har utgjort en kärngrupp som utifrån 

SOC L-P Gustavsson arbetar fram en plan för hur Inkludering via digitalisering ska gå 

till. Vi har presenterat idén för alla rektorer i SOK 1 och har haft tre arbetsmöten i 

kärngruppen och hunnit träffa alla speciallärare och specialpedagoger i förbundet vid tre 

tillfällen för att med gemensamma krafter bygga en organisation kring en ”Elevgaranti” 

– ”Detta kan jag som elev i KSGYF förvänta mig i skolan”. I detta ingår att kunskap 

kring Inläsningstjänst, Talsyntes, Stava Rex, SpellRight, mm 

5. Kommer Inläsningstjänst att finnas kvar på ST så tar jag ansvar för att information om 

detta sker till åk 1 under introduktionsveckorna eftersom jag ingår i den gruppen som 

ska arbeta fram innehållet i introduktionen.  

Budget 
Beviljat belopp: 70000 

Förbrukat belopp: Kostnad för abonnemang för alla elever på Stagneliusskolan (inklusive 

Aspergerenheten) 66 423:56:-. En reseräkning till och från Växjö c:a 300: - har ännu inte 

dragits bort. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Ann-Katrin Wijk, specialpedagog 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 
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Akademiskt skrivande 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Öka elevers säkerhet att arbeta och uttrycka sig vetenskapligt. På kort sikt: eleverna ska klara 

E på gymnasiearbetet och påvisa gymnasiearbetets nytta. På lång sikt: påvisa 

gymnasiearbetets nytta och förbereda för universitetsstudier.  

Målgrupp: Klasserna inom TE12. 

Så här har det gått 
Projektet har legat vilande under höstterminen - 14 då ansvarig pedagog varit föräldraledig 

men också då Lnu gjort om sina uppdragsbefattningar till att sättas jan/dec och inte efter våra 

läsår aug/juni vilket gjort att Sofia Ask (som tidigare varit vår kontakt på Lnu) inte fick in 

Gymnasieförbundet i sin tjänst under vårterminen.  

 

Under terminen har vi istället använd oss av Jan Berggren som undervisat eleverna kring 

akademiskt skrivande då han även innehar tjänst hos Lnu för att se till att eleverna får sin 

grundläggande kunskap i skrivandet (utöver de ordinarie sv-kurserna).  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Tanken är att vi under terminen nu ska fortsätta arbetet och öppna upp för nytt samarbete med 

Lnu med fokus på svenskämnet och det akademiska skrivandet. Ska försöka knyta in 

lärarstudenter till oss som kan hjälpa oss när sv-lärare sitter och rättar inför rättningspoolen 

och att Lnu ska hjälpa oss förbereda våra elever för universitetsstudierna.  

Budget 
Beviljat belopp: 32000 

Förbrukat belopp: Vad jag vet har inget belopp dragits från vår ansökan under föregående år.  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Maria Thörnklo 

Skola/skolenhet: LK 

Ansvarig rektor/chef: Helen Keise
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Dansmöte med professionella i yrkeslivet 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vi vill att våra elever ska få möjlighet att träffa yrkesverksamma inom dansområdet. 

Skolverkets syfte med Estetiska programmet ”Programmet syftar vidare till att ge eleverna 

vana vid att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter samt till att förbereda 

för fortsatta studier och för lärande i arbetslivet inom såväl estetiska som andra 

verksamhetsområden.” För att uppnå detta mål så vill vi samarbeta med en yrkesverksam 

dansare & koreograf. . 

Målgrupp: Vår målgrupp är elever på högstadiet, för allmänheten i Kalmar samt 

dansverksamma inom regionförbundet. 

Så här har det gått 
Vi upplever att projektet gick bra i helhet. Eleverna fick erfarenheten att arbeta med en 

yrkesverksam koreograf och därmed få en mycket större förståelse för dansen som konstform 

och dansens olika yrken. Eleverna fick också se hur man kan samverka och få idéer om 

framtida projekt de skulle kunna skapa. Vi gav 6 föreställningar och hade 600 personer som 

såg föreställningen. Varav en stor del var högstadieelever. Eleverna har också fått ökad 

förståelse för vilken dansteknik och hårt arbete som krävs för att fortsätta till konstnärliga 

högskolor inom dans.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi kommer fortsättningsvis att samarbeta med olika professionella för att skapa projekt i 

samhället och visa hur man kan uttrycka sig med dans. Att ta upp ämnen som är viktiga i 

samhället, skapa tankar om vår samtid och vad som är viktigt i livet. Föreställningen kommer 

vi använda oss av i PR-syfte. Dessutom har projektet fött nya idéer med andra samarbeten.  

Budget 
Beviljat belopp: 10500 

Förbrukat belopp: 10500 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Marie Thunborg danslärare 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 
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Den Internationella marknaden Fortsättningen… 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vår projektidé är att utveckla den internationella marknaden. Marknaden kommer att 

innehålla precis som förra året information om olika länder, resvägar, mat, kultur och olika 

seder och bruk men också mera internationella möten, dans, hållbar utveckling och religion. 

Målgrupp: Vi vänder oss till samtliga elever, lärare och personal på skolan och inom 

förbundet 

Så här har det gått 
Sedan årets marknad har samarbetet lett till en ökad förståelse hos många av våra elever och 

lärare i en kombination med att våra svenska elever får en ökad kunskap om våra utländska 

elevers kultur, tradition och etnicitet. Vi känner att samarbetet lett till en ökad kommunikation 

mellan elevgrupperna på och utanför skolan. 

Genom att lyfta fram Jenny Nyströmskolans internationella kompetens, sprida den och värna 

om dess mångfald har vi ökat samarbetet och förståelsen mellan samtliga elevgrupper på 

skolan. Dessutom har den motverkat och minska kränkande behandling, hedersrelaterade 

problem samt öka jämställdheten mellan elever, lärare och övrig personal på skolan. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Intresset för den internationella marknaden är stort och har blivit en del av skolan och dess 

verksamhet. Den internationella marknaden är något som man pratar om på Jenny 

Nyströmsskolan. Under året 2014 utvecklade vi marknaden genom att samarbeta med 

danseleverna på estetiskaprogrammet. Dessutom ställde flera elever, som inte gick på HT 12 

eller på Introduktionsprogrammet upp och visade upp sina länder på frivillig basis. Många vill 

vara med och marknaden utvecklas kontinuerligt  

Budget 
Beviljat belopp: 30000 

Förbrukat belopp: 30000 

Inköp marknaden 9000 

Föreläsare: 14000 

Intergrationsresa till Karlskrona  7000 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Agneta Everbrand 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Björn Lekselius 
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Digital utveckling för Vård och omsorgselever 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg (Målgrupp) 
Utveckla den Digitala kompetensen för ”Vårdflex”-elever på AW. Skapa möjligheter för alla 

studerande att ha tillgång till Google Apps/ Drivefunktionen. Att på detta sätt kunna arbeta 

formativt i undervisningen med “ett till ett” datorer i klassrummet. 

Målgrupp: Studerande på Vård och omsorgsprogrammets utbildning som startar 17/2-2014 

Så här har det gått 
Klassen startade sin undervisning på Axel Weüdelskolan 17 februari 2014. Jag hade hand om 

den mesta undervisningen av klassen fram till juni 2014. 

 

Eleverna fick i samband med kursstarten undervisning av mig i Google drive och skapade 

därefter gemensamma inlämningsmappar med oss lärare. En för varje kurs. Vi arbetade vidare 

med klassen enligt John Deweys metod "Learning by doing" med teoretiska genomgångar och 

därefter fick eleverna ut uppgifterna via ett delat dokument med oss lärare. I dessa dokument 

jobbade sedan eleverna formativt tillsammans med oss lärare tills de nått önskat resultat. 

Eleverna upplevde att det var lite krångligt.  

 

Sedan detta projekt startades så har förbundet köpt in tillägget Google classrom. Min 

erfarenhet är att detta instrument gör översikten lättare och att det formativa lärandet 

uppmuntras. detta kan åtgärdas genom att införa Google classrom (erfarenheter från mitt 

införande av detta på Jenny Nyströmskolan). /Anders Jonsson 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
”Ett till ett” idén har påbörjats men det förutsätter hela klassuppsättningar av datorer finns på 

skolan. Antal datorer under projektet räckte knappt till hele klassen. Då vi såg vinsterna i detta 

arbetssätt så har ytterligare datorer införskaffats. Målet måste vara att det blir ”en dator per 

elev”. Detta skapar förutsättningar för formativt lärande.  

Budget 
Beviljat belopp: 30000 

Förbrukat belopp: 30000 

 

Beräkningen var gjord på att inköpa datorer via Elgiganten. Vi fick dock inte göra detta då 

avtal finns med LIN-education vilket binder oss att handla därifrån. Detta fördyrade inköpet 

och gjorde att vi inte kunde köpa in det antal vi sökt medel för. Vi fick därför från skolan 

tillföra medel från egen budget för att komma upp det antal datorer vi sökt medel för.  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anders Jonsson 

Skola/skolenhet: AW 

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 
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En forskningscirkel - ett forum för verksamhetsutveckling i mångfald 

Projektidé, syfte, innehåll och upplägg 
Vid Axel Weüdelskolan finns många elever som har invandrarbakgrund. Dessa elever 

studerar först kurser på SFI nivå, därefter fortsätter de att studera på grundläggande vuxennivå 

och några studerar även senare på gymnasial vuxennivå. Forskningscirkelns intentioner är att 

skapa bättre förutsättningar för hur vi (både lärare och personal) på skolan möter våra 

invandrarelever och att denna elevgrupp också i större omfattning ökar sin måluppfyllelse i 

kurser och ämnen. 

Projektledare/ forskare Ann-Charlotte Gunnarsson och 5 deltagare/ lärare startade en 

forskningscirkel som ägt rum under drygt två år. Vi som ingår i cirkeln arbetar alla med vuxna 

invandrarelever och har ett gemensamt intresse i att fördjupa vår kunskap i olika 

invandrarelevers kulturer, traditioner och livsåskådningar. Forskningscirkelns deltagare har 

också ett intresse att arbeta med svenskämnet i ett vidare perspektiv. Det är inte bara lärare i 

svenska som arbetar med elever, i detta fall invandrarelever, i svenska språket, utan alla lärare 

vid en komvuxskola är involverade i elevernas studier i svenska språket. Vår utgångspunkt i 

forskningscirkeln är att vi som deltagare ska öka vår kunskapsprocess och kunskapsinsikt i 

skillnaden mellan det ämnesspecifika innehållet i olika skolämnen och det svenska språket. 

Målgrupp: Skolans invandrarelever. 

Så här har det gått 
Först måste innebörden av att starta en forskningscirkel lyftas fram. Forskningscirkels 

intentioner är att ta fram deltagares egna frågor. I detta fall en grupp komvuxlärares egna 

frågor. Dessa frågor, problem och dilemman har deltagarna mött i sin vardag. När dessa 

frågor ska diskuteras träder forskare från akademin och annan sakkunnig personal fram och 

leder detta kunskapsarbete. Syftet är att forskare och praktiker ska komma till någon 

gemensam insikt om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring inom exempelvis en 

verksamhet. 

Hösten 2012 startade jag, Ann-Charlotte Gunnarsson en forskningscirkel vid Axel 

Weüdelskolan. Denna forskningscirkels material sammanställdes till en masteruppsats i 

pedagogik vid Linnéuniversitetet. I samband med detta kom jag i kontakt med professorerna 

Gunilla Härnsten och Lars Holmstrand. 

Ur denna forskningscirkels arbete uppkom intressanta frågor som ledde till att arbetet i cirkeln 

fortsatte. Vi i cirkeln fick pengar Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2014. 

Med hjälp av dessa pengar kunde vi fortsätta vårt arbete i cirkeln och hade möjligheten att åka 

på studieresor.  

Forskningscirkelns deltagare åkte på följande studieresor. 

1. Skolforum 2014 den 27- 28 oktober 2014 

Alla deltagare, dvs. projektledare och 5 deltagare åkte till Stockholm och till Skolforum. 

Under dessa två dagar fick samtliga deltagare möjligheten att gå på många föreläsningar. 

Dessa föreläsningar berörde allt från hur lärare bemöter det mångkulturella samhället i ett 

skol- och undervisningssituation, föreläsning om Lesson Study/ Learning Study – 

utveckling av undervisning för lärande i skolan, föreläsningar om formativa arbetssätt 

med digitala verktyg i skolan, föreläsningar om kreativ matematik, kreativ svenska och 

grammatik, formativ betygssättning och dokumenthantering i skolan osv. 

Under dessa dagar fanns också möjligheter för projektledare och deltagare att tillsammans 

diskutera föreläsningarnas innehåll och hur detta innehåll kan appliceras i 

undervisningssituationen vid Axel Weüdelskolan. 

2. Studiedag språkutveckling i alla ämnen den 4 december 2014 

Två deltagare åkte till Stockholm, en dagars kurs. Denna kurs berörde svenskämnet i ett 

vidare perspektiv, dvs. alla skolämnen berör svenskämnet på olika sätt. Kursinnehållet 

berörde följande frågor. Hur utvecklas ämneskunskaperna med hjälp av språket? Hur 

fångas känslan för ämnets språkmönster med hjälp av genrepedagogik? På vilka sätt kan 
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gruppen utnyttjas för att skapa mervärde för alla elever? 

I detta sammanhang fick de två deltagarna möta föreläsare och andra lärare från andra 

delar av Sverige och diskutera undervisningssituationer med dem. 

3. Doktorandkurs Mälardalens högskola, Deltagande aktionsforskning – 

forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, 7,5 hp, del 

II den 8 december 2014 

Projektledaren, Ann-Charlotte Gunnarsson åkte till Eskilstuna, Mälardalens högskola 

doktorandkurs. Denna kurs berörde deltagande aktionsforskning och forskningscirkelns 

innebörd. Syftet var också att lägga fram en vetenskaplig artikel som berörde dessa 

metoder. Doktorandkursens deltagares artiklar ska senare publiceras i en bok. På detta sätt 

kommer kunskap spridas om Axel Weüdelskolans deltagares forskningscirkel till andra 

aktörer som bedriver liknande projekt. 

4. Forskningscirkelns konferens Skansen Öland den 16 december 2014 

Projektledare och deltagare hade konferens och cirkelmöte. Under denna dag diskuterades 

hur cirkels arbete ska fortsätta och hur resultat ska spridas utanför cirkel. 

Slutligen bör nämnas att relevant litteratur har köpts in till cirkelns fortsatta gemensamma 

studier och arbete. Det har också köpts ett digitalt fickminne. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Forskningscirkelns deltagare och projektledare ska tillsammans skriva en rapport om cirkelns 

arbete som kan spridas till berörda parter. Deltagarna ska också tillsammans förbereda en 

föreläsning angående cirkelns arbete och studieresor. Denna föreläsning ska delges övriga 

lärare och personal vid Axel Weüdelskolan. 

Slutligen bör också nämnas att projektledaren, Ann-Charlotte Gunnarsson kommer att skriva 

en artikel som ska publiceras i en bok. 

Budget 
Beviljat belopp: 50000 

Förbrukat belopp: 49700  

1. Skolforum 2014 den 27- 28 oktober 2014 

Kursavgifter, Flyg tur och retur och tågbiljetter och pendelkort lokaltrafik, hotell, 

traktamente 

2. Studiedag språkutveckling i alla ämnen den 4 december 2014 

Kursavgifter, flyg tur och retur 

3. Doktorandkurs Mälardalens högskola, Deltagande aktionsforskning – forskningsmetoder i 

demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, 7,5 hp, del II den 8 december 2014 

Flyg tur och retur, tågbiljett, hotell 

4. Forskningscirkelns konferens Skansen Öland den 16 december 2014 En dagskonferens - 

deltagare 

5. Kostnader - litteratur och digitalt fickminne 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Projektledare/ Gymnasielärare Ann-Charlotte Gunnarsson 

Skola/skolenhet: AW 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark och Kenneth Johansson 
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Entreprenörskap i praktiken 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg  
Huvudsakliga anledningen till att denna ansökan görs är för att uppfylla delar av kursplanen i 

Entreprenörskap, där det ingår att skriva en projektansökan. Förutsatt att vi får önskade 

medel, kommer vi genom att lyssna på kompetenta föreläsare att utveckla våra 

entreprenöriella egenskaper och knyta nya kontakter. Detta kommer även ge oss möjligheter 

att lära oss mer inom ämnet Entreprenörskap än vad som egentligen krävs, dvs. en 

kvalitetshöjning. 

Målgrupp: Entreprenörskapselever från Na11, LK & JN 

Så här har det gått 
Eleverna skrev själva en projektansökan med god kvalité. Med denna som underlag blev vi 

beviljade sökta pengar från VUF. Vi åkte till nationella lärarkonferensen i Stockholm för att 

delta i SM i Ung Företagsamhet och konferensen ”Entreprenörskap i skolan”. På konferensen 

lyssnade vi på olika föreläsningar och deltog i seminarier. Bl.a. ”Entreprenörskapets roll i 

Sverige”, ”Kreativitetsseminarium”, seminarium om framtidens arbetsmarknad som leddes av 

Tomas Furth, Kairos Future, seminarium om PISA-rapporten som leddes av Tue Hallgren 

från OECD och PISA, paneldiskussion med bl.a. Ibrahim Baylan och Tomas Tobé samt ett 

kortare föredrag av Ingvar Kamprad. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Eleverna knöt nya kontakter när de deltog i seminarierna. De utvecklade sina entreprenöriella 

egenskaper i de olika seminarierna och fick genom hela projektet en stor kvalitetshöjning i 

ämnet entreprenörskap. 

Budget 
Beviljat belopp: 35900 

Förbrukat belopp: 35900 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Ann Alvelid 

Skola/skolenhet: LK 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 
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Entreprenörskapsdagen 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Entreprenörsskapsdagen har ett elevperspektiv. Grunden är att utveckla elevernas 

entreprenöriella förmågor, stimulera deras nyfikenhet, kreativitet och handlingsförmåga 

samtidigt som de får en direkt kontakt med näringslivet som fungerar som mentorer under 

dagen. Ska entreprenörskap implementeras i den dagliga undervisningen krävs ett 

lärarengagemang. Utbildningen riktar sig därför också till lärarna som får en 

introduktionsutbildning i entreprenöriellt lärande enligt Skolverkets intentioner.  

Målgrupp: pilotgrupp i detta skede utifrån möjligheterna att i vår bygga vidare med olika val 

och inriktningar. Deltagande lärare är valda utifrån att få en naturlig koppling till den dagliga 

undervisningen på respektive program. 

Så här har det gått 
Vi har bytt projekt för samma elevgrupp och kan därmed inte utvärdera detta än. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
- 

Budget 
Beviljat belopp: 40000 

Förbrukat belopp:  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Ann Alvelid 

Skola/skolenhet: LK/JN 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 
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Euronet 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Projektet Euronet bedrivs som ett utbytesprojekt mellan Stagneliusskolan och gymnasieskolan 

Otto Hahn i Geesthacht vid Hamburg. Syftet är att våra gymnasister lär känna olika 

skolkulturer, utbyter erfarenheter, tar del av olika av olika traditioner, bygger upp personliga 

kontakter samt samarbetar i olika projekt t.ex. mellan olika ämnen. Svenska elever 

genomförde sitt besök i Tyskland i september 2013 och nu i maj 2014 besöker de tyska 

eleverna Kalmar.  

Målgrupp: Gymnasieelever i årskurs 2 och 3 som studerar tyska vid gymnasieskolorna Lars 

Kagg, Jenny Nyström och Stagnelius. 

Så här har det gått 
Besöket av våra tyska elever och lärare i maj 2014 avlöpte väl. Även om vi inte hade vädret 

på vår sida genomförde vi alla planerade besök både i skolan, i staden Kalmar och på Öland. 

Det knöts nya kontakter och en del elever fortsatte med sitt utbyte på egen hand under 

sommaren. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi avslutade läsåret 2013/14 med en sista sammankomst där det ännu en gång betonades hur 

viktigt det är att ha ett skolutbyte med ett annat land. 

Olika kulturer och skolsystem har bidragit till en bredare förståelse bland alla elever, både i 

Tyskland och i Sverige. Vi lärarkollegor skall även sprida idén vidare till de nya klasserna i åk 

1 för att kunna bygga upp ett nytt projekt men för tillfället är vi fortfarande osäkra om 

finansieringen ur skolan eget budget. 

Budget 
Beviljat belopp: 35000 

Förbrukat belopp: 26 183,19 

Uppgiftslämnare 
Uppgiftslämnare: Petra Aleite, projektansvarig, lärare i tyska och spanska 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Mari Bredman 
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Film på bio för SVA-elever 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Syfte: social interaktion och kommunikation mellan SVA-elever och lärare/skolöverskridande 

och årskursöverskridande arbete för ökat samarbete inom GYF. 

Målgrupp: Svenska som andraspråkselever åk 1, 2 och 3 från JN, LK och ST. 

Så här har det gått 
Vi genomförde projektet under vårterminen och projektet blev lyckat. Vi bokade en salong på 

biostaden i Kalmar där vi gemensamt tittade på en svensk film. Filmen diskuterades direkt 

efteråt på plats i lokalerna vi befann oss i. Diskussionerna skulle, förutom allmänna 

reflektioner, ge en grund att stå på inför de skrivuppgifter som väntade efter lunch. Efter den 

gemensamma filmupplevelsen och diskussion väntade lunch på Kalmar stadshotell där även 

skrivuppgifterna genomfördes. Olika uppgifter beroende på årskurs.  

Elevernas uppgifter gick vi lärare senare igenom och diskuterade, givetvis. Jag menar att 

projektet blev lyckat. Det handlade verkligen om social interaktion och kommunikation. 

Projektet blev gränsöverskridande, inte bara sett till årskurser utan även då skolorna 

samarbetade. Definitivt något att bygga vidare på.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi lärare blev nöjda med projektet, eleverna tyckte det var en lyckad dag. Det är givetvis en 

förutsättning för att sprida denna idé vidare. De lärare som undervisar i SVA på gymnasiet 

träffas i ämnesgrupp och diskuterar framtida liknande förslag. Grunden till denna idé kommer 

säkert att användas igen. Återstår att se om det blir i exakt samma format eller på något annat 

sätt.  

Budget 
Beviljat belopp: 15000 

Förbrukat belopp: 13 153 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anders Alsegård 

Skola/skolenhet: ST/JN/LK 

Ansvarig rektor/chef: Lars-Peter Gustafsson 
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Google Chromebooks för elevanvändning i klassrummet 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vi har påbörjat ett pedagogiskt arbete där eleverna lämnar in sina skrivna uppgifter via dator i 

Google Drive och tar del av planeringar och uppgifter. För att alla elever ska möjlighet att ta 

till sig arbetssättet och lära sig hantera Drive är det mycket viktigt att ge förutsättningar för 

detta.  

Målgrupp: Svenska som andraspråk, Grundläggande. 

Så här har det gått 
Eleverna kan ta del av vår planering via Google Drive och många uppgifter såsom 

hörförståelse och skrivuppgifter kan de jobba med via Drive och Internet. Svårigheten har 

varit att alla inte har samma förförståelse för arbete med datorer, så inledningsvis har en stor 

del av lektionstiden använts till att lära sig hantera dator och program. I Svenska som 

andraspråk har datorerna använts i både för- och eftermiddagsgrupperna, men under första 

delen av terminen fanns i ett av klassrummen endast 16 datorer, så det var ibland svårt att 

arbeta i helklasser med 20 elever. Numera finns dock 20-22 datorer i både sal 312 och sal 317 

(lån av gymnasiets datorer eftersom även gymnasiet har möjlighet att ta del av datorerna i 

salarna).  

 

Resultat: Eleverna har lärt sig hantera datorer bättre och kunnat ta del av varandras skrivna 

alster på ett nytt och enklare sätt än tidigare. De har lärt sig bearbeta sina texter med hjälp av 

redigeringsprogram (t.ex. TextIT och Stava Rex). Utvärderingar har gjorts kontinuerligt och 

de allra flesta av eleverna är nöjda undervisningen och sättet att lära sig. Ett fåtal elever 

föredrar fortfarande att arbeta med papper och penna. För lärarna har det inneburit ett 

merarbete inledningsvis, för att utarbeta nya arbetsmetoder och arbetsmaterial, men vi anser 

ändå att det på sikt bör underlätta arbetet och skapa nya intressanta pedagogiska lösningar i 

klassrummet. Vi gör utvärderingar via formulär, vilket är ett snabbt sätt att ta reda på vad 

eleverna tycker.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi fortsätter vidareutveckla samarbetet mellan oss lärare och att utveckla nya sätt att använda 

datorerna på ett effektivt sätt i undervisningen och i utvärderingar med eleverna. På 

arbetslagsträffar har vi också delgett kollegor sätt att använda Google Drive i undervisningen.  

Budget 
Beviljat belopp: 70000 

Förbrukat belopp: 70000 

Uppgiftslämnare m.m. 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Carina Rubensson, lärare i svenska som andraspråk 

Skola/skolenhet: AW 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 
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Google Glass 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg (Målgrupp) 
Google glass i undervisningen. Syftet är att undersöka vilka möjligheter det finns med att 

använda Google glass i undervisningen. 

Målgrupp: Lärare och elever i GYF. 

Så här har det gått 
Projektet genomfördes aldrig då den tänkta projektledaren slutade sin anställning inom 

gymnasieförbundet. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
- 

Budget 
Beviljat belopp: 21000 

Förbrukat belopp: 0 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Hans Gustavsson, Kvalitets- och 

verksamhetsutvecklare 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Lars-Peter Gustafsson 
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Hållbar strategi och verksamhetsutveckling 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Syftet med projektet är att lägga grunden för en långsiktig och hållbar strategi och 

verksamhetsutveckling för Ölands Gymnasium.  

Målgrupp: Ungdomar som i framtiden ska söka gymnasial utbildning. 

Så här har det gått 
Tillsammans med Peter Söderlund från Innovatus har samtliga gymnasielärare, rektor och VD 

för Halltorps Gästgiveri varit involverade i en strategi för processinriktad 

varumärkesutveckling för skolan. Vi har haft ett flertal hel-och halvdagar där vi arbetat med 

att ta fram skolans styrkor och vad vi ska satsa på. Vi har kommit fram till tre profilområden: 

Den goda måltiden, en hälsosam livsstil och entreprenörskap. Allt under benämningen QD, 

Quality Dining.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi har gjort en marknadsföringsplan som är lite mer omfattande än tidigare. Ny logga och nytt 

material gjordes inför gymnasiemässan i oktober 2014. Vi marknadsför vår QD-filosofi med 

de tre profilområdena med tyngdpunkt på "Den Goda Måltiden". Kulinariska Akademins 

aktiviteter har införlivats i utbildningen för elever som började hösten 14. Vi arbetar nu med 

att ta fram en QD-certifiering (gesällprov) för våra elever, delvis tillsammans med VISTA.  

Budget 
Beviljat belopp: 100 000 

Förbrukat belopp: 172 409  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Christina Larsson 

Skola/skolenhet: ÖG 

Ansvarig rektor/chef: Christina Larsson 
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Internationalisering, FT 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg  
Vi vill undersöka möjligheten att samarbete med JN i ett gemensamt Erasmus + projekt. Vi 

vill undersöka möjligheten att etablera ett elevutbyte med en skola i Holland. En försiktig 

kontakt har skapats med Shared Service Centre Education (SSC Onderwijs) och 

kontaktperson Leonie Hens. Om kontakten är fruktsam vill vi träffa företrädare för berörd 

skola och fysiskt besöka den samma. Syftet är att få till stånd ett utbyte med språklig och 

kulturell innebörd där elever ges möjlighet att möta annan elev från annat land samt att få en 

inblick i hur yrkesrollen ser ut i ett annat EU land. Både Skolbesök och praktik bör ingå i 

elevbesöken och skall också vara med motbesök där våra elever skall ges möjligheten att visa 

upp vår kultur och våra arbetsförhållanden.  

Målgrupp: Personal och åk 2 elever på Fordon/Transport 

 

Kontakten i Holland föll bort. Däremot så har vi fått kontakt med en annan skola i 

Livingstone, Skottland. Denna skola heter West Lotian College 

Så här har det gått 
Efter upprättad kontakt via mail och telefon med West Lotian College i Skottland så åkte 

Magnus Svensson (lärare Fordon), Michaël Gustafsson (lärare på Resurscentrum, engelska, 

idrott) och Maria Fröjd- Engström (Specialpedagog och lärare på Resurscentrum i eng och 

idrott) till Livingstone, strax utanför Edinburgh, och besökte West Lotian College. Vi reste 

23/11 och kom hem 27/11. De tre hela dagar vi var där fick vi ta del av West Lotian College 

egen verksamhet. Vi hann också med att besöka Mothervelle College (utanför Glasgow) där 

vi tittade på deras fordonsprogram. Här hade man mycket moderna faciliteter och även tunga 

sidan av fordonsprogrammet. Ett besök på Oatridge Campus, ett jordbrukscollege, hanns 

också med. Även där hade man tunga maskiner med inriktning mot jordbruksmaskiner. 

 

På West Lotian College tittade vi framför allt på fordonsprogrammet. Här jobbade man bara 

med personbilar och ej lastbilar. Vi diskuterade även ingående hur ett framtida 

samarbete/utbyte skall kunna formas. Då West Lotian College redan har sökt EU pengar är 

det sannolikt att vi på Lars Kagg kommer att ta emot 8 skotska fordonselever redan vecka 9-

10, 2015. Detta under förutsättning att de får sin ansökan beviljad (de skall få svar innan jul).  

 

Den 8-11/12 kom sedan 3 representanter från West Lotian College på besök till oss på Lars 

Kaggskolan i Kalmar. Colin Miller (Head of Service), Graham Clarke (Head of Construction 

and Motor Vehicle Department) och Robert Drummond (Teacher, Motor Vehicle 

Department) fick titta på våra lokaler samt träffa Märit Truuts (Rektor för 

Fordonsprogrammet). I vår rundvandring på skolan var vi också på VVS avdelningen. Detta 

tyckte våra skotska vänner var mycket intressant då de skall starta upp ett VVS program nästa 

år. Vi var också ute på verkstadsbesök på Bilkompaniet samt Liljas. Skottarna deltog med 

intresse och verkade vara imponerade av våra lokaler såväl på skolan som ute på 

verkstäderna. Lite kulturell ”fägring” hanns också med i form av ett besök på Länsmuseet, 

inklusive julfika. 

 

Viss representation hanns också med i form av en middag på Kött och Bar samt en lunch. 

På det hela taget var vi mycket nöjda med vårt besök i Skottland samt med våra skotska 

vänners visit här hos oss i Kalmar. Vi fick intrycket av att denna känsla var ömsesidig. Våra 

skotska, framtida, samarbetspartners verkar handlingskraftiga och det verkar också som om 

deras organisation är utan betydande hierarkiska hinder. Dessutom kommer vi väldigt väl 

överens på det sociala planet vilket kan visa sig vara nog så viktigt för att få ett framtida 

samarbete att fungera. 
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Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vår vision är att först ta emot skotska elever vecka 9-10 (förutsatt att skottarnas ansökan 

beviljas). Vidare är vår förhoppning att vi skall söka anslag från Erasmus+ innan den 4/3-14. 

Detta för att kunna skicka våra fordonselever, förslagsvis 8 stycken per år till Skottland på en 

två veckors besök innehållande en vecka skola och en veckas praktik på verkstad. Parallellt 

med vår ansökan söker West Lotian College pengar för att kunna skicka fordonselever till oss. 

De skall då skicka fordonselever till oss ht 15 och vi skickar elever till dem i början på vt 16. 

Eleverna förväntas bo hos värdfamilj (personal). Projektets längd beräknas till 2 år. 

 

Fordonselever i årskurs 2 och 3 på Lars Kagg som vill åka till Skottland, får ansöka om att få 

denna möjlighet. Vid information om detta utbyte kommer till en början även fordon årskurs 

ett att delta. På så sätt förs kunskapen om projektet vidare och eleverna är mer mentalt 

förberedda för att ansöka följande år. 

 

Avslutningsvis vill vi bara tillägga att vi har stora förhoppningar om att detta kan mynna ut i 

ett bra utbytesprojekt. Om allt fungerar och det hela ”rullar på” kan det även finnas möjlighet 

att sprida projektidén till andra program här på Lars Kagg. Detta då West Lotian College har 

många utbildningar som är ganska lika våra till inriktningen. T ex frisör, bygg, måleri, 

elektriker. 

Budget 
Beviljat belopp: 52 000 kr 

Förbrukat belopp: 47 840 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare; Michaël Gustafsson 

Skola/skolenhet: Lars Kaggskolan 

Ansvarig rektor/chef: Märit Truuts 
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IPads som ett lärverktyg - Särskild utbildning för vuxna 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Flera elever har egna iPads. Jag kan se vilken skillnad det är för de eleverna som dagligen kan 

arbeta med sina iPads. Flera av dem har blivit mer självständiga i sitt lärande. Jag har under 

tiden sen 2011 sett många positiva resultat i arbetet med iPads. Elever som har lärt in saker på 

ett nytt och som de tycker, roligare sätt och flera elever har blivit mycket självständiga i sitt 

skolarbete. Alla elever verkar tycka att arbetet med iPads är lustfyllt. Detta är klart en 

ekonomisk fråga för mina elever. Jag skulle vilja kunna låna ut dessa fem iPads till elever som 

inte har egna iPads under ett läsår för att möjliggöra för dem att utvecklas och bli mer 

självständiga i sitt lärande. 

Målgrupp: Elever i Särskild utbildning för vuxna) 

Så här har det gått 
Eleverna är i full gång med sitt iPadanvändande. De är mycket stolta, nöjda och 

ansvarstagande vad det gäller utlåningen. De har skrivit på ett låneavtal fram till 

höstterminens slut med möjlighet till förlängning. Alla kommer att få förlängt avtal! De har 

verkligen visat att de klarar av att ta sitt ansvar för iPadsen. De har med iPadsen till skolan 

varje vecka, de har arbetat med dem hemma och de sköter dem perfekt, precis som vi kommit 

överens om. En boendepersonal jag pratat med menar på att hen har sett en stor utveckling 

hos eleven som nu även tar ett större ansvar för sina saker. Utvecklingsmässigt kan även jag 

som lärare se framgångar. Elever som läser ex. matte kommer ihåg vad vi gjorde veckan 

innan på lektionen för att arbetet tas med hem. De har lättare att befästa kunskapen tack vare 

att de tränar mer hemma och träningen blir mer lustfylld tack vare iPaden. Jag har startat en 

Orienteringskurs, Surfplattor, för att eleverna snabbare ska lära sig iPadens funktioner. 

Kursen gagnar alla som deltar, inte bara de som fått låna iPads. Allt detta ökar elevernas 

måluppfyllelse. Elevernas utvärdering. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Jag har haft ett öppet hus för elever och alla i dess närhet som var intresserade av att se hur vi 

arbetar med iPads i undervisningen. Min tanke är att ha öppet hus i alla fall en gång per läsår. 

På det viset håller jag vårt arbete levande. Har även startat en blogg, ipadlarvux.blogspot.se, 

där jag delger appar och hur vi använder våra iPads. Bloggen blir också en 

dokumentationsplats för mig själv.  

 

Genom att fortsätta låna ut iPads till eleverna kommer projektet att leva vidare. Detta är en 

kvalitetshöjning för Särskild utbildning för vuxna!  

Budget 
Beviljat belopp: 19830 

Förbrukat belopp: 19830: - (plus 645: -, överskridande med iTunes giftcards p.g.a. 10- pack).  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Monica Enberg, Specialpedagog/ Lärare Lärvux 

Bifogar underlag för presentation 

Skola/skolenhet: AW 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark  

https://docs.google.com/a/ksgyf.se/document/d/1iRJegYCtghou1ZAhPbr3DuxfhZxiFe_8WUpL1Vbx1cE/edit?usp=sharing
http://ipadlarvux.blogspot.se/
https://docs.google.com/a/ksgyf.se/document/d/1OfB8pzaZpPAtIp1D3mugaAKc1fxGWCIbZpHqwCpFi_8/edit?usp=sharing
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Jenny/Alice-projektet 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Projektet avser att etablera och utveckla JNs kontakt med Alice Salomon Schule (ASS) i Linz, 

Tyskland.  

Målgrupp: Elever på ovan nämnda program samt elever på samarbetsskolan i Tyskland. 

Information ges även till elever i åk 9 som är intresserade av att söka till JN. Lärare som 

undervisar på programmen utvecklas också i sin profession genom samarbeten med andra 

lärare. 

Så här har det gått 
Håkan Nihlwing och Gun Bäckwall-Stark fick beviljat medel från fonden för att utveckla 

samarbetet med Alice Salomon Schule, Linz am Rhein, Tyskland. 

 

Håkan hade sedan tidigare en mycket god kontakt med Markus Klaas som undervisar på 

skolan. Vi tog kontakt med Markus Klaas och blev mycket väl bemötta han skapade nya 

kontakter med skolan. Vår avsikt var att besöka varandras skolor vilket skedde. 

 

Skolorna vill ha ett samarbete i syfte att stärka det kollegiala lärandet och även elevutbyten. 

Eftersom vi blivit beviljande mobilitetsmedel genom Erasmus+ projektet hade vi som avsikt 

att främst utveckla elevutbytet. 

 

Under v 50 besökte Gun Bäckwall-Stark och Agneta Everbrand Alice Salomon Schule. 

Vid besöket tittade vi på undervisningen, vi hade sammankomster med rektorer och lärare för 

att klargöra våra tankar och önskemål, vi besökte olika eventuella praktikplatser för Barn o 

fritids-, Vård o omsorg- samt Hotell turismelever. Vi fick även ta del av omgivningar och den 

tyska kulturen. 

 

Under v 51 kom en delegation av 3 lärare från Alice Salomon Schule till Jenny 

Nyströmsskolan. 

Det gjordes ett motsvarande besök med möten, besök på praktikplatser, lektionsbesök och 

även på eventuella boenden för deras elever. 

 

Vi kunde konstatera att vi var helt överens om upplägg såsom ansvarområden, praktiska 

detaljer osv. av kommande praktikplaceringar i Tyskland respektive Sverige. 

 

Under veckorna 10-12 kommer 6 stycken elever från Bf, Vo och Ht samt 1 elev från RL 

under veckorna 12-17 att få göra del av sin APL i Linz am Rhein. Detta ingår i Erasmus+ 

projektet. 

 

Alice Salomon Schule har i avsikt att söka medel från Erasmus+ och med förhoppning kan vi 

ta emot elever därifrån Ht15. 

 

Vi tackar för bidraget och ser att syftet uppfylldes mer än väl. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Alice Salomon Schule har i avsikt att söka medel från Erasmus+ och med förhoppning kan vi 

ta emot elever därifrån Ht15. 

Budget 
Beviljat belopp: 71000 

Förbrukat belopp: 32868. Jag delar en budget med er.  

https://docs.google.com/a/ksgyf.se/spreadsheets/d/13UAXj21_lV87Y-JuXlaAzgLVzdvu5Zrs8kGPv4AYd1Q/edit#gid=0
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Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Håkan Nihlwing, lärare RL 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Björn Lekselius och Helena Swahn Håkansson 
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Juridik i vardagen årets tema - Våld mot kvinnor 

Projektidé 
Årligen återkommande bildningsresa med aktuellt juridiks tema inom centralt rättsområde för 

elevgruppen ekonomiprogrammet/juridikinriktning på Stagneliusskolan.  

Syfte 
Veklighetsanknytning och fördjupande samhällsstudier i det svenska rättsystemet. Samt 

kunskaper inom valt juridiskt tema. Mervärde och kunskapsutveckling för deltagande elever 

och lärare. Stärka varumärket internt och externt för juridisk inriktning.  

Innehåll och upplägg (Så här har det gått) 
Vi har sett en dokumentär samt läst artiklar vad gäller våld mot kvinnor. Lagändringen vad 

gäller sexualbrott se BrB 6:1 är något vi tittat djupare på. Vi har också studerat olika typer av 

rättsfall som berör området. Studier av domar i ämnet med hjälp av Lexnova där många 

domar finns publicerade. Vi har haft seminarium i ämnet. 

 

Genomförd Stockholmsresa enligt program. Studiebesök i riksdagen- hur en lag kommer till! 

Studiebesök på Svea Hovrätt samt närvaro vid rättegång. Studiebesök och föreläsning hos Brå 

(Brottsförebyggande rådet) diskussioner och frågor kring brott i nära relationer. Vi besökte 

också en affärsjurist på White and Case detta besök var dock frivilligt. Under våren planera en 

föreläsning av arbetsgruppen ATV (alternativ till våld) de jobbar med information om våld till 

unga män. 

Så här kommer idéerna att spridas och leva vidare 
Vi har för avsikt att årligen göra en bildningsresa med valt juridiks tema. Vi har valt att skapa 

en blogg och sprida information om ämnet juridik. Bloggen finns på Stagneliusskolans 

hemsida. Fördelar med bloggen i jämförelse med en hemsida är många dels är det lätt för 

elever att göra inlägg samt lägga in bilder på detta sätt blir bloggen mer användarvänlig. 

 

Under gymnasiemässan så berättade våra elever om sitt besök i Stockholm för besökare.  

 

Flera elever från denna målgrupp har valt att skriva sina gymnasiearbeten inom ämnet. 

 

Andra lärare integreras projektet genom samverkan i kurserna svenska och samhällskunskap. 

Budget 
Budget målen är uppnådda vi höll vår budget. 34550 kr var beräknat och vi gjorde av oss 

31123 kr så vi fick ett överskott på 3427 kr. 

 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Jaana Blank samt Viveka Sonesson 
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Kreativ lärmiljö, anpassad till en-till-en-undervisning 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Inspirerade av besöket på New Line Learning Academy, ett studiebesök i samband med Bett 

2014, vill vi nu skapa en inspirerande och kreativ lärmiljö, anpassad till en-till-en-

undervisning på ST. Syftet är att skapa ett klassrum, där teknik och möblemang skapar 

förutsättningar för en mer flexibel och allsidig undervisning anpassad efter elevernas olika 

förutsättningar.  

Målgrupp: Elever och lärare i ekonomiarbetslaget på ST. 

Så här har det gått: 
 Fördelat den kreativa lärmiljön. 

Klassrummet kan nyttjas till gruppanpassad och individanpassad undervisning med hjälp 

av klassrummets flexibla möblemang och dess tekniska utrustning. Det skapar möjligheter 

att utgå ifrån elevernas olika förutsättningar och fortlöpande ge “feedback”. 

 Förnyad klassrumsmiljö, ex. fototapet (fondvägg) Material (stolar, bord m.m.) 

Klassrummet ger möjligheter till ett flexibelt och formativt lärande i en modern miljö, 

vilket medför att atmosfären blir mer öppen mellan elever och lärare. Tekniken medför 

även lärande utanför klassrummet.  

 Inredning i olika storlek och format - anpassning, såväl individuell som ergonomisk. 

Klassrummets utformning, både teknikmässigt och möblemanget, skapar möjligheter för 

lärare och elever att effektivisera lärandet. Det finns möjlighet att möta de elever som är i 

behov av extra stöd i klassrummet. Genom att dela upp klassrummet kan man stötta de 

elever som behöver extra tid (ex. ge extra genomgångar, inspelade eller muntliga), men 

också ge de högpresterande eleverna nya utmaningar.  

 Installation av teknik och diverse hjälpmedel. Förberedelser för effektiv användning.  

Tekniken ska vara lätt att använda och den ska kunna praktiseras av de som undervisar i 

klassrummet. Det skapar/möjliggör en flexibel miljö (trådlöst).  

 Fördröjningar med vissa appar v.g. streaming t ex AV-media  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare: 
 Introduktion för övriga kollegiet.  

Kollegialt - genomgång (teknik och didaktik). Hur “använder” man klassrummets 

utformning, teknik osv. för att öka måluppfyllelsen? 

 Skriftligt (manual osv) - driven och övrig teknik. 

Allt för att underlätta användningen av klassrummet för lärare och elever. 

 Didaktiska diskussioner påbörjas under vårterminen med hjälp av lärcirkel. För att 

Introducera övriga kollegiet.  

 Klassrummet är under ständig utveckling av projektgruppen för att följa den utveckling 

som sker. 

Budget 
Beviljat belopp: 182 558 kr 

Förbrukat belopp: ca 160 000 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Martin Edman 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell  
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Likvärdig rättning av nationella prov 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Inför framtida gymnasiestudier anser vi att det är oerhört viktigt att våra elever blir likvärdigt 

bedömda med Kalmars övriga elever i grundskolans år 9. Då vet vi med säkerhet att de elever 

vi släpper ifrån oss håller samma nivå inför gymnasiestarten som grundskolans elever. Detta 

menar vi är en utveckling för de elever vi har på introduktionsprogrammen eftersom det i 

längden leder till ökad måluppfyllelse på gymnasiet. Om eleverna inte har språket med sig blir 

alla ämnen lidande.  

Målgrupp: Elever på IM 

Så här har det gått 
Under våren rätade en lärare i svenska som andraspråk, en lärare i engelska och en lärare i 

matematik NP för åk 9 tillsammans med en rättningsgrupp från grundskolan. Våra elevers 

prov rättades av lärare från andra skolor och vi rättade andra elevers prov. Under 

rättningsdagarna diskuterades elevlösningar livligt och det bidrog till intressant 

kompetensutveckling. Genom dessa diskussioner känner vi att elevernas prov blev likvärdigt 

bedömda och att vi står på en gemensam grund tillsammans med grundskolans lärare.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi som undervisar i svenska som andraspråk, engelska och matematik på högstadienivå 

känner att det är mycket värdefullt att diskutera och bedöma våra elever tillsammans med 

kollegor. Samarbetet har bland annat lett till att vi deltar i de ämnesövergripande träffar 

grundskolan anordnar 3 ggr/termin. Detta har gett oss ett bredare kontaktnät som förenklat 

överlämningarna från grundskolan. Vår ambition är att fortsätta samrätta NP med 

grundskolans lärare. Vi kommer sannolikt att söka VUF-pengar nästa år också, men även utan 

dessa pengar är det vår ambition att fortsätta samrättandet.  

Budget 
Beviljat belopp: 35 000 

Förbrukat belopp: 37 400 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Marie Wolke, lärare 

Skola/skolenhet: JN 3 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 
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Mattevägen 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vi ser ett behov av att öka intresset för matematik genom att möta elever i grundskolan. På 

sikt vill vi även erbjuda grundskolan samarbete i kemi, fysik och biologi. Projektet går ut på 

att göra detta på systematiskt sätt, för långsiktighet och hållbart samarbete med 

grundskolorna. På detta sätt vill vi även rekrytera fler elever till naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningar inom GYF. En positiv effekt av samarbetet blir att grundskolans elever 

får känna på gymnasieskolans atmosfär och därmed avdramatiseras gymnasievalet.  

Målgrupp: Elever i grundskolan med intresse för matematik. 

Så här har det gått 
Projektet har varit lyckat. Vi har under höstterminen 2014 haft i snitt 100 elever (från i stort 

sett alla Kalmar kommuns grundskolorskolor) som kommit till Lars Kaggskolan och Jenny 

Nyströmsskolan för att lära annorlunda matematik. Projektet har uppmärksammats i 

lokalpressen och alla inblandade lärare och elever är mycket nöjda med starten på projektet. 

Här är länken till projektets hemsida: https://sites.google.com/a/ksgyf.se/mattevagen/ 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi har som ambition att utvidga projektet och låta grundskoleelever besöka och testa på de 

naturvetenskapliga ämnena i ett motsvarande NO-vägen under läsåret 2015-2016. Vi kommer 

under VT-15 att ansöka om medel för att spinna vidare i samarbetet med Kalmar kommuns 

grundskolor. 

Budget 
Beviljat belopp: 40000 

Förbrukat belopp: 7000 kr (skulle behöva ytterligare ca 9000 kr till VT-15) eftersom projektet 

fortsätter.  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Niclas Möller och Jonas Hallén 

Skola/skolenhet: LK/JN 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 

  

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/mattevagen/
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Mindfulness i gymnasiesärskolan 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
• Förebygga ohälsa 

• Förbättra lärmiljön 

• Ge eleverna redskap att hantera sin livsituation 

• Praktisera mindfulness/stillhetsövningar.  

Målgrupp: Klasser på individuell och nationell nivå inom gymnasiesärskolan. 

Så här har det gått 
När vi drog igång detta projekt var vår förhoppning att vi skulle få bra verktyg för att kunna 

hjälpa våra elever att minska sin stress och öka sin koncentrationsförmåga. Det som kom med 

på köpet var vår egen resa och de effekter det gett oss med minskad stress, en bättre 

fokusförmåga och ett större inre lugn (i alla fall ibland). Vår egen träning är en förutsättning 

för att vi ska kunna lära ut mindfulness. Därför kan vi också lättare visa på att det är ett 

mycket bra sätt att ta hand om sin psykiska hälsa. Vi vet också att det krävs helst daglig 

träning och att man måste håller i - precis som med all annan träning där vi vill öka våra 

färdigheter. 

 

Träningen med eleverna:  

Sedan oktober har vi provat på olika metoder, d.v.s. regelbunden träning med 4 elevgrupper, 

samt berättat om och visat exempel på mindfulness under skolans "antistressdag" i november. 

 

Vad vi upptäcker efter hand är att det är väldigt olika hur eleverna kan ta till sig övningarna. 

Flera elever har svårt att göra övningarna, de förstår inte nyttan med dem och har inte någon 

egen motivation. De kan också säga att det är tråkigt eller svårt. ( Som tur vet vi av egen 

erfarenhet att det kan vara både tråkigt och svårt, men det gör nytta ändå!). Andra elever 

finner sig helt självklart i övningarna och kan efteråt även ge uttryck för vad de upplever.  

I vissa grupper har vi valt att göra övningar med enskilda elever och då har de lättare kunnat 

ta till sig detta. Övningarna - mellan en och fem minuter långa - sker en till fyra gånger/vecka. 

Det optimala är att man gör övningar varje dag, men det gör även nytta om de sker mer sällan. 

Det har varit en hjälp att hitta en regelbundenhet i övandet. På så sätt har det blivit mera 

självklart att stanna upp för några minuter och rikta fokus på något annat än själva 

undervisningen. Svårigheterna vi har stött på handlar till viss del också om att vi alla är 

väldigt otränade i att göra just ingenting, att bara vara, och rikta fokus på t.ex. ljud, andning 

mm.  

En förhoppning är att eleverna med tiden blir nyfikna och själva känner att det känns bra och 

att de vill ha inspelade övningar att göra hemma t.ex. vid sängdags. Vi försöker också 

inspirera eleverna till så kallade vardagsövningar, som kan bidra till mindre stress och större 

närvaro i olika situationer. 

Eleverna har också möjlighet att vända sig till skolsköterskan, Ingrid Brengesjö som har 

kunskaper i ämnet. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Fortsatt träning i de elevgrupper vi har startat med samt utöka till flera klasser/elever efter 

hand. 

Sedan december finns det en webbsida (vi har skickat länken till dig) som all personal och 

alla elever på gymnasiesärskolan kan besöka för att läsa mera om vårt projekt och 

mindfulness i allmänhet. 

Handleda kollegor: Flera kollegor har frågat om vi kan visa dem olika övningar och det 

kommer vi att göra. Den 22 januari kommer vi att hålla i ett ped. forum kring mindfulness. Vi 
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har köpt in internetbaserade kortprogram (10 st.) för egen träning samt 5 böcker med 

tillhörande cd-skiva. Vi kommer erbjuda träffar för stöd och handledning. 

Fortbildning under vårterminen: Under vårterminen kommer vi att delta i en kurs som riktar 

sig speciellt till mindfulness i skolan.  

Budget 
Beviljat belopp: 85500 

Förbrukat belopp: Ca 80 000 (inklusive material till kollegor samt vårens fortbildning) 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Rolf Pritzel och Anne Hegender (yrkeslärare och 

mindfulnessinstruktörer) 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Jessica Lekselius 
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Mindfulness i skolan, ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Intresserade lärare får delta i en internetbaserad utbildning i Mindfulness under 8 veckor. 

Målgrupp: Lärare och elever 

Så här har det gått 
15 pedagoger och 1 kurator anmälde sig till den internetbaserade kursen i Mindfulness. 

Kursen är framtagen och leds av Dr Ola Schenström på Mindfulnesscenter. Samtliga deltagare 

har fått tillgång till kursen i sin dator eller telefon. Kursen är uppbyggd på 8 steg. Övningarna 

skall göras 10 minuter 2 gånger per dag. Kursen inleddes med en föreläsning av Igor Ardoris 

mindfulnessinstruktör samt pedagog. Därefter har det varit 4 träffar på skolan och har en 

avslutande gång kvar med skolsköterska som ledare. 

Deltagarna har haft svårt att komma på träffarna fullt ut på grund av att andra möten har 

kolliderat. Deltagarna har inte gjort någon utvärdering ännu. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Samtliga pedagoger fortsätta med att använda det materiel med övningar som finns framtagna 

för att gymnasieungdomar. Det består av korta meditationen och uppmärksamhetsövningar 

som kan användas i klassrummet. Varje lärare kan starta sina lektioner med 5 minuters 

övning. Syfte är att minska stress och att öka fokus, koncentration samt arbetsro hos eleverna. 

Budget 
Beviljat belopp: 25000 

Förbrukat belopp: 26593 

 

Föreläsning om Mindfulness av Igor Ardoris 

Internetbaserat träningsprogram till 16 deltagare a 396 kr. --- 22 337kr 

 

Mindfulness för ungdomar 16 st.(CD och MP3) 

Manual till mindfulness för ungdomar 16 st. totalt ------------ 4 256 kr. 

 

Budget överskridet med 1593 kr. som skolan betalar. Vid ansökan räknade jag med 15 

deltagare men fick ok från rektor 16 deltagare 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Majvor Johansen skolsköterska 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 
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Minoritetsrådgivare i Kalmarregionen 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
I november 2013 besökte 5 SFI-lärare från IMS Lars Kagg Oslo för att lära oss om hur man i 

Norge arbetar med och förebygger hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och social kontroll. 

Vi fick träffa flera s.k. minoritetsrådgivare och fick en inblick i hur de arbetar. Vi tycker att 

det är viktigt att vi i Kalmar blir bättre på att samarbeta kring dessa frågor och vi vill genom 

att bjuda in två s.k. minoritetsrådgivare från Oslo försöka få politiker och tjänstemän inom 

olika förvaltningar att fundera kring om vi skulle kunna ha något liknande samarbete.  

Målgrupp: Så många som möjligt som arbetar med invandrar- och flyktingfrågor. 

Så här har det gått  
Den 30/9 och 1/10 anordnade vi ett seminarium, där vi bjöd in personer som på något sätt 

arbetar med flyktingar och invandrare och främst då med ungdomar i gymnasieåldern. Vi bjöd 

till exempel in Invandrarservice, Mottagningsenheten, handläggare på Socialförvaltningen, 

personal på boenden för ensamkommande ungdomar, lärare och elevvårdspersonal från 

högstadieskolor och gymnasium, rektorer på olika skolor och Gymnasieförbundet. Vi hade 

också bjudit in tre personer som hade föreläsningar. De var Linda Catrine Thorsen och 

Michael Cruz från IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i Norge samt Anna Herbert 

från Linnéuniversitetet. Dagarna var en mix av föreläsningar och 

erfarenhetsutbyten/diskussioner mellan seminariedeltagarna (se program). Intresset för 

seminariedagarna blev stort i media. Både våra föreläsare och vi som anordnade blev 

intervjuade i stora reportage både i Sveriges Radio, Barometern och Östra Småland.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi håller på att bygga upp en hemsida som kommer att delas med alla seminariedeltagare. På 

hemsidan kommer det att ligga underlag och material från föreläsningarna. Intresset för 

fortsatt erfarenhetsutbyte är mycket stort bland de som deltog. Vi kommer att försöka att 

fortsätta att träffas i någon form. Utvärderingarna av dagarna var väldigt positiva. Noterbart är 

att många av deltagarna uttryckte önskemål om att politiker och chefer bör vara med vid ett 

sådant här tillfälle.  

Budget 
Beviljat belopp: 27000 

Förbrukat belopp: 27000 + egna medel från IMS-budgeten 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Heléne Walde och Bo Hellström, lärare IMS 

Skola/skolenhet: LK 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 

  

https://drive.google.com/a/ksgyf.se/file/d/0B3NMAf44JUlOZzZHaklFZGJ2VVk/view?usp=sharing
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Mobilt lärande för elitsatsande idrottsungdomar 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
När det gäller elitsatsande ungdomar har det varit svårt för flera att klara sina studier väl på 

grund av många tävlingar, resor och träningsläger. Projektet går ut på att ta fram koncept och 

riktlinjer för hur vi kan arbeta med mobilt lärande inom GYF för att hjälpa dessa elever. 

Projektet skall också titta på hur man skulle kunna lägga upp en kurs för ”vanliga” elever med 

mobilt lärande. Detta skulle kanske kunna göra att måluppfyllelsen ökade och lokalkostnader 

minskade.  

Målgrupp: Elitsatsande idrottselever. Elever i åk 3 på idrottsprogrammet. 

Så här har det gått 
följande aktiviteter har genomförts: 

1. Testat att handleda elever via Skype och Google hangout. 

2. Testat att under en vanlig lektion ha med några elever via Google hangout. 

3. Kompetensutvecklat arbetslaget på Google hangout. 

4. Haft möte med representanter för Kalmar FF för att diskutera förutsättningarna för 

studier under en turnering eller ett träningsläger.  

5. En blogg startades där alla våra möten dokumenterades I den bloggen har också annat 

material med koppling till ämnet som t.ex. YouTube klipp lagts in 

6. Fem lärare från arbetslaget var med på konferensen Framtidens läromedel i Stockholm 

8-9 oktober. De viktigaste lärdomarna därifrån har vi gjort korta sammanfattningar av 

i vår blogg.  

7. Vi har tittat på hur processen från behov av mobilt lärande, beslut, genomförande och 

examination av kurs kan gå till.  

Vi har inte kunnat köra någon hel kurs för eleverna, bara testat olika moment (punkterna 1 

och 2 ovan). De momenten har tagits emot positivt. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Genom vår blogg kan alla som är intresserade ta del av det vi kommit fram till: 

http://mobillarande.blogspot.se/ 

 

Det vi lärde oss på konferensen framtidens lärande kan vi föra vidare genom vår 

undervisning. 

 

Om intresse finns kan vi berätta om det vi kommit fram till på ett pedagogiskt café eller vid 

ett rektorsmöte. 

Budget 
Beviljat belopp: 42 000 SEK 

Förbrukat belopp: 26 876 SEK 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Dan Frendin 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Stefan Regebo 

  

http://mobillarande.blogspot.se/


  (31)49 

Mobilt lärande, samhällsorientering och digitalt utvecklingsarbete för 
IM-elever 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Syftet är att såväl elever som lärare utvecklas inom det mobila lärandet och inom området 

digital kompetens. 

Målgrupp: Eleverna vid IM-programmet på JN. 

Så här har det gått 
Jag har köpt in 4 st. iPad Air till arbetslaget. Till dessa köptes fodral, presentkort på iTunes 

för att kunna köpa appar och möjlighet till surf utanför Wi-Fi-zoner. Utrustningen har använts 

vid bland annat stadsvandring och inom SO-undervisningen, främst under vårterminen då 

undertecknad undervisade inom ämnet. Även i sva har våra iPads använts för att jobba med 

bilder från stadsvandringar/utomhusaktivitet som sedan diskuterats. Våra iPads har också 

använts i klassrummet. Dels som en ersättning i fall där elever glömt datorer, men också för 

att filma sekvenser eller ta bilder från undervisningen eller andra aktiviteter (t ex den 

internationella marknaden). I det kollegiala lärandet har våra iPads använts för att kunna lösa 

vissa uppgifter på ett smidigare sätt. Detta var också ett av de syften som angavs då jag sökte 

pengarna. Här är målet alltså uppnått, även om vi kommer fortsätta detta arbete.  

 

Mitt mål med inköpet var också att kunna ta med eleverna ut från skolan för att lösa uppgifter 

vilket har gjorts, men inte i den utsträckning jag från början önskade. Det är många moment 

som ingår i olika kurser och därmed prioriteras ofta andra sätt att jobba. Många idéer har 

hittills blivit skrivbordsprodukter, vilket jag i framtiden hoppas kunna förändra. Idéerna finns 

kvar och kommer att utvecklas.  

 

Ytterligare en tanke var att de pengar som ev. skulle bli över kunde användas till fortbildning. 

Här sätter dock tiden vi har käppar i hjulet. Vi känner helt enkelt inte att vi hinner med det 

under pågående termin.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
IM har skapat ett twitterkonto där jag hoppas vi kan synas mer i framtiden, vilket underlättas 

via inköpet av våra iPads. Dessutom är det mun-till-mun som många idéer sprids. I takt med 

att vi använder dessa och upptäcker nya arbetssätt så kommer idéerna spridas. Vi har i 

framtiden idéer om att arbeta mer med bloggar och andra sociala medier och här kommer våra 

iPads att användas till att genomföra uppgifterna såväl som att sprida idéerna.  

Budget 
Beviljat belopp: 30000 

Förbrukat belopp: 25834 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anders Alsegård 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 
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Pilotklassrum för en kreativ och digital lärmiljö 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vi vill utrusta ett klassrum för framtidens lärmiljö, ett rum som har flexibel möblering och 

som uppmuntrar till kreativitet och samarbete i en trygg miljö. Rummet kan bli ett 

pilotklassrum, där man kan prova att vara och där man kan ta med sig idéer till andra miljöer. 

Kanske väljer vi sedan att göra flera likadana klassrum? Kanske tar vi bara med oss några 

idéer. Det viktiga är att vi underlättar och inspirerar till lärande och utforskande även med den 

fysiska miljön i kombination med nya pedagogiska metoder och arbetssätt.  

Målgrupp: Elever på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan som kommer ha lektioner 

i en ny klassrumsmiljö samt vara med och utvärdera den. 

Lärare på Lars Kaggskolan som får möjlighet att testa nya pedagogiska grepp och metoder i 

en ny klassrumsmiljö. 

Så här har det gått 
Klassrummet kommer att utrustas enligt planen med ljud, ljus, möbler. Vi har anlitat lokala 

entreprenörer och skolans elever (då det har varit möjligt) för installation och montering. Helt 

klart kommer rummet att vara vecka 10 2015.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Tanken med projektet var ju att skapa en miljö, som kunde blir ett exempel för skolans övriga 

salar och utrymmen. Nu ska klassrummet testas och säkert finns andra idéer och förslag till 

hur man kan skapa en kreativ och aktiv arbetsmiljö. Denna sal kan vara utgångspunkten för en 

diskussion om detta.  

Budget 
Beviljat belopp: 200000 

Förbrukat belopp: 196 640,31 kr (de sista hundralapparna går till ett par växter) 

Möbler Kinnarps 79 611,71 kr 

Belysning Solar 33 000,00 kr 

Ljud & bild AVC Service 61 145,00 kr 

Rullgardin Joli interiör 15 538,00 kr 

Fototapet Photowall 6 345,60 kr 

Apple TV Dustin? 1 000,00 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Marie Gasslander, lärare och Mats Hammar 

IKTpedagog 

Skola/skolenhet: LK 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 
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Produktionscell 2 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Plattformen ska utveckla och stärka samarbetet mellan de två programmen (EE och TE) och 

erbjuda eleverna en arena för att skapa och dela kunskaper och idéer mellan varandra och 

mellan de två programmen. Projektet syftar även till att genom samarbete och gemensam 

utveckling höja nivån hos eleverna och utmana dem att nå ännu högre i sina studier. Projektet 

har genomförts under hösten med två stycken 1,5 timmarslektioner per vecka, och har varit 

mycket uppskattat av eleverna på de båda programmen. Syftet med denna ansökan är att 

arbetet i projektet ska kunna fortlöpa lika framgångsrikt under VT14! 

Målgrupp: Elever från årskurs 2 och årskurs 3 på Teknikprogrammet och El- och 

Energiprogrammet på LK. 

Så här har det gått 
Eleverna från EE och TE har fortsatt arbeta med projektet gemensamt om än i mindre 

omfattning än under del 1 av projektet (pga. deras scheman), men eftersom årskurs tre-

eleverna från TE har kurser VT15 inom vilket projektet ryms så fortlöper det även 2015! 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Projektet lever vidare i allra högsta grad och fortlöper under 2015 samt den grund som har 

lagts i Produktionscell 1 och 2 kommer att fortlöpa under flera år framöver med nya elever.  

Budget 
Beviljat belopp: 36000 

Förbrukat belopp: ca 30000 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Linus Nyman, lärare i teknikämnen 

Skola/skolenhet: LK 

Ansvarig rektor/chef: Helen Keise 
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Regional Nätverksträff inom BF 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Inom ramen för min uppdragsbeskrivning som rektor, har jag fått i uppdrag att öka elevantalet 

till BF- programmet och som ett led i att ”Öka attraktiviteten” för detta program, söker vi 

medel för att starta ett nätverk med andra skolor som har BF. Genom nätverksträffen hoppas 

vi få ”inspel och tips” från de andra kommunerna, som kan leda till nyskapande idéer. För att 

utveckla en verksamhet, behövs omvärldsbevakning och kollegialt lärande med andra skolor 

som har BF. En del av dessa kommuner har lyckats att öka kvaliteten/attraktiviteten, och det 

vill vi på JN ta lärdom av. Vi vill också kvalitetssäkra utbildningens innehåll, exempelvis 

likvärdig bedömning, kursinnehåll, och gymnasiearbetet. Vi får vidgade referensramar genom 

samarbete med andra skolor.  

Målgrupp: Ytterst är målgruppen eleverna på BF programmet vid JN, och att deras 

utbildning skall bli av högre kvalitet. Genom att BF lärarna utbyter idéer och tankar med 

andra utbildningsaktörer, hoppas vi få in nya utvecklingsaspekter. 

Så här har det gått 
Vi har satsat det beviljade beloppet med att starta ett nätverk där sex kommuner med BF 

program nu är med. Jenny Nyströmsskolan stod för första träffen och Finnvedens gymnasium 

i Värnamo stod för andra träffen. Vi ser att den idé vi skapade har slagit väl ut. Vi har 

därutöver besökt Teknikum i Växjö, för att få inspiration att starta en ny profil på BF – 

väktarprofilen. Jag har för avsikt att lägga fram ett sådant förslag till Lars-Peter och 

skolhuvudmannen, förhoppningsvis med start läsåret 2016/17. 

Vi har också använt en del av det beviljade beloppet till att marknadsföra inriktningen fritid 

genom att elever ska få extra kunskap i funktionsnedsättning i samband med 

aktivitetsledarskap. Bland annat har vi varit på besök i en modern sportanläggning. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Nätverket kommer att leva vidare såtillvida att kommunerna träffas en gång per läsår där vi 

kommer ha fortsatta diskussioner om exempelvis gymnasiearbetet, kursinnehåll m.m. Jag 

kommer att gå vidare i möjligheterna att söka väktarprogrammet som en profil inom BF. Jag 

tror på en kvalitetshöjning om detta skulle kunna gå i lås.  

Jag har också tankar angående fritidsinriktningen, att i framtiden kunna utveckla ett samarbete 

där BF-elever skulle kunna fungera som inspiratörer och guider för IM-programmets elever 

som kommer från länder där utförsåkning och friluftsliv inte är en självklar del i uppväxten. 

Redan idag erbjuder vi platser inom IM Yrk och IMPRO på BF och ambitionen är att detta 

skall utvecklas ytterligare. 

Budget 
Beviljat belopp: 20. 000 

Förbrukat belopp: Vi har använt 16 537,32 av de 20 000 vi fick beviljat. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Helena Swahn Håkansson, rektor 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Lars-Peter Gustafsson 
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Rörelse som integration 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Genom ett gemensamt arbete kring motion, kost och hälsa vill vi öka antalet kontakter mellan 

elever från olika program och kulturer. Vi vill också ge eleverna verktyg så att de lär sig att 

sätta upp realistiska och personliga mål och att kunna nå upp till dem. 

Vi vill också bidra till en positiv inställning till rörelse/hälsa och idrottens betydelse för 

individen och samhället. 

Målgrupp: Elever och lärare i olika grupper på LK. 

Så här har det gått 
Syftet med projektet var att skapa möten/kontakter mellan olika elevgrupper som i den 

vanliga undervisningen inte träffas. Dessa möten skulle ske under idrottstimmar där man dels 

hade “vanliga” idrottslektioner - men även testade på nya saker gemensamt.  

 

Eleverna på IMS - programmet har ingen undervisning mot betyg medan TE13B måste följa 

kursplanen. Detta löstes genom att TE klassen startade ett projekt om personlig målsättning 

och utveckling som eleverna gjorde parallellt med vårens undervisning.  

Eleverna har haft två lektioner med volleyboll och innebandy - där vi träffades och bekantade 

oss med varandra. Därefter följde lektioner på Friskis och Svettis - där eleverna fick testa på 

styrkepass, spinning och yoga. 

 

Under våren fick båda elevgrupperna löpcoachning av Ida Nilsson - vilket uppskattades 

mycket av eleverna. Ett roligt och lite annorlunda inslag.  

 

Som avslutning prickade vi in en av vårens varmaste dagar. Eleverna tillsammans med Åse, 

Bosse och flera lärare från IMS - programmet fick springa, jogga eller gå runt 4 km på Stensö 

med avslutande fika gemensamt.  

 

Klippt från elevernas utvärdering:  
“Jag tycker det är roligt att ha gemensam idrott med andra klasser. Just det att inte bara umgås med 

enbart sin egen klass och sina egna klasskamrater gör det hela roligare. Det blir ofta att man bara 

umgås med folk i sin egna klass och blir lite låst med dem. Så att få träffa och prata med andra i 

samma ålder är alltid roligt för min del. För övrigt tycker att det har varit roligt och bra med denna 

typen av uppgift. En nackdel kan dock vara att man inte gör sitt yttersta under lektionen just för att 

man är osäker när det är människor man kanske aldrig har träffat förut. Att få röra sig och motionera 

är något alla behöver oavsätt ålder och kroppsform. En uppgift jag gärna gör om i 2 och 3an! “ 

 

“Roligt att ha idrott med elever som vi aldrig träffat innan. Jag har styrketränat med några i din 

teknik - klass efter skolan”.  

 

“Jag tyckte att idrottslektionerna med IMS-klasserna var roliga! inte ofta man får prata eller 

spendera tid med dom, bra gjort från idrottslärarna sida! En bra sak för båda klasserna för det blir så 

lätt indelat i grupper, Blandning är bra! Tackar för den upplevelsen”. 

 

“Jag tycker att det har varit roligt att ha idrott med nya klasser. Två av dem har jag träffat flera 

gånger på gymmet i skolan och dem jobbar på väldigt bra dem tränar också 3-4 gånger i veckan om 

inte mera”. 

 

“Jag tycker att det har varit väldigt lärorikt men också kul att ha idrott med de nya klasserna. I början 

tyckte jag att det var ganska konstigt, och man var lite blyg. Jag tror att detta projektet har varit bra 

för både de men också för oss. De har genom detta projektet fått nya kompisar, och träffa andra 

människor än bara IMS-klasserna. För jag tror att de blir lätt så att de hamnar lite för sig själva, då 

de inte kan språket och kanske inte vet hur de ska passa in. Innan detta projektet hade jag inte ens sett 

ansiktena på många av de. Jag tyckte även att det var fantastiskt hur de har kunnat lära sig så mycket 
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svenska på så pass kort tid, och framförallt att de vågade komma. Om jag hade varit i den sitsen hade 

jag nog varit ganska tillbakadragen, och rädd för vad alla skulle tycka” 

 

“Vi har ju också haft idrott tillsammans med IMS-klasserna vilket har verit ganska roligt. Det var 

spännande att se hur ovana de var att träna, det verkade inte som att de brukade göra det väldigt ofta. 

Det var också en glädje att se hur roligt de tyckte träningen var. När vi körde cirkelfys på friskis och 

svettis var IMS-eleverna så fascinerade av oss som uppenbarligen hade tränat mer än dem. Jag och 

Hanna tränade tillsammans med två killar som kollade på oss med en beundran och de verkade lite 

överraskade över att vi var så starka”. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Elever som går på Lars Kaggskolan är idag uppdelade i olika grupper. För oss pedagoger och 

vuxna kanske inte uppdelningen är så tydlig - men när du pratar med eleverna så är det tyvärr 

tydligt hur uppdelade och avgränsade vissa grupper är.  

 

Vi tycker att det ligger i vårt uppdrag som lärare och vuxna att försöka hjälpa eleverna att 

hitta mötesplatser och naturliga sociala förhållningssätt till varandra. Fler positiva möten 

möjliggör för “en skola för alla” - där alla känner sig delaktiga. Att motverka utanförskap tror 

vi är en viktig del i det arbetet! 

Budget 
Beviljat belopp: 10000 

Förbrukat belopp: 9130 

 

Friskis och Svettis 3400 

Löpcoachning 2000 

Fika 3730 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Åse Möller - projektansvarig 

Skola/skolenhet: LK 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 
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Stress och sömnsvårigheter 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Utbildning för att ge fördjupade kunskaper och redskap för ett hälsofrämjande 

elevhälsaarbete.  

Målgrupp: De elever inom GYF som lider av stress och sömnsvårigheter. 

Så här har det gått 
Vi har haft två utbildningsdagar med Ann-Sofie Jarnheimer under temat sömn och stress. 

Elevhälsan har fått fördjupade kunskaper i ämnen som i högsta grad är aktuella för våra 

elever.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi kommer att jobba vidare på respektive enhet. På LK kommer kurator att på lotstid ha 

föreläsning/diskussioner om sömn/stress/livsstil och möjligheten att leva med mindre stress. 

LK kommer också att samarbeta med Kalmarsundsskolan som håller på att ta fram ett 

material i ämnet.  

På JN har elevhälsan redan haft workshops och seminarium för åk1. Fortsättning följer....... 

Budget 
Beviljat belopp: 20000 kr 

Förbrukat belopp: Beloppet användes till två föreläsningsdagar (20400 kr) 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Maria Simonsson 

Skola/skolenhet: LK/JN 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 
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Studieresa för elever i NA12ABDE 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
De elever som läser samhällsinriktningen på Naturvetenskapsprogrammet läser kurserna 

Geografi 1 och Samhällskunskap 2. Nu vill vi också göra en studieresa tillsammans med 

eleverna för att de ska få verklighetsanknytning, materiel till vidare studier och också för den 

sociala gemenskapens skull. Vi planerar att åka till Berlin och med staden som bas, göra 

besök på historiskt och kulturellt intressanta platser. Innehållet i detalj kommer vi att fastställa 

tillsammans med eleverna. Detta kommer att bli en viktig del av våra förberedelser. Eftersom 

vi är en stor grupp, med olika intressen kommer vi att erbjuda möjligheten att göra olika 

studiebesök och egna studier. Historiska platser från DDR och ett besök på Operan/Teater 

kommer dock att vara gemensamma aktiviteter. 

Målgrupp: Eleverna i NA12ABDE som läser samhällsinriktningen på 

Naturvetenskapsprogrammet, sammanlagt 32 stycken. 

Så här har det gått 
Resan med förberedelser och planering har avlöpt enligt planerna. Under resan gjorde vi 

gemensamma studiebesök (museum, konsmuseum, utställningar, minnesmärken m.m.) 

Eleverna har efter resan producerat filmer som handlar om olika aspekter av kalla kriget och 

med Berlinmiljöer. Filmerna har diskuterats och utvärderats och finns publicerade på 

skolornas hemsida och på Kollegieblocket (https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalla-

kriget/?pli=1). 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
- 

Budget 
Beviljat belopp: 80000 

Resa: 53200 

Boende, frukost: 24 200 

Inträden, guidning: 11000 

Sa: 88 400 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Mari Gasslander 

Skola/skolenhet: LK/JN 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 

  

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalla-kriget/?pli=1
https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalla-kriget/?pli=1
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Surfplattor i SFI-undervisning 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg  
Målet är att eleven skall få en individualiserad och kvalificerad språkutbildning vilket ökar 

möjligheten för en snabbare uppnådd samt förbättrad måluppfyllelse. Eleverna får även en 

ökad digital kunskap vilket kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden.  

Syftet är att genom en ökad digitalisering av undervisningen inom SFI skapas en större 

möjlighet till flexibilitet och individualiseringen av undervisningen. Eleverna får ständig 

tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som talsyntes, lexikon, rättstavningsprogram etc. 

Större möjligheter skapas att arbeta med samtliga fem aspekter; hör-, läsförståelse, muntlig 

interaktion, muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Ges större möjlighet till kontinuerlig 

feedback och formativ bedömning 

Så här har det gått 
Inköp av tio stycken Cromebooks gjordes under hösten 2014 och efter kompetensutveckling 

via skolans IKT-pedagog så har idag digitaliseringen påbörjats. Vi ser redan en ökad 

flexibilitet samt ökad möjlighet till individualisering av språkinlärningen. Är än det för tidigt 

att utvärdera ökat målluppfyllelse i de inledande kurserna men vi ser redan stora pedagogiska 

samt didaktiska möjligheter.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Genom satsningen så ser vi stora möjligheter för eleven att mer flexibelt och individualisering 

av språkinlärningen. Eleven kan kontinuerligt få feedback samt formativ bedömning vilket 

ökar möjligheten för måluppfyllelsen inom SFI-kurserna. Genom inköp av tio stycken 

Cromebooks så det skapats möjlighet att arbeta på ett helt nytt sätt inom SFI – det innebär 

kontinuerlig kompetensutveckling av pedagogerna på SFI för att på sikt bygga upp en 

lärplattform för att på så vis öka flexibiliteten, individualiseringen, ökad kvalité, ökad 

språkinlärning samt ökad digital kompetens för den studerande.  

Budget 
Beviljat belopp: 38 160kr 

Förbrukat belopp: 38 160kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare; Mats Insulander, rektor 

Skola/skolenhet: Stage4you Academy 

Ansvarig rektor/chef: Mats Insulander 
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Text IT plus - talsyntes online 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vi går från fasta datorer till alltmer trådlösa lösningar med iPads, telefoner och Chromebooks 

och då behövs en talsyntes som också fungerar via nätet. Syfte: Att under ett års tid utvärdera 

hur TextIT plus kan göra text online mer tillgänglig men också underlätta för att skapa texter i 

driven för alla elever, som behöver denna tjänst, på AW-enheten. TextIT plus är en talsyntes 

online med inbyggd rättstavning på engelska och svenska, ordförklaringar och även 

ordprediktion för den mycket skrivovane.  

Målgrupp: Samtliga elever på AW-enheten som är i behov av uppläst text och som också 

behöver stöd i sitt eget skrivande. 

 

Då gymnasieförbundet satsat på Mac och Google behövs ett alternativ till den talsyntes, Claro 

read, som elever tidigare kunde ladda ner från elevsajten. Inläsningstjänst lanserar 

programmet TextIT som levereras av företaget Insipio. Programmet innehåller flera delar som 

integreras i en molnbaserad tjänst som kan användas i telefoner, datorer, smartphones med 

internetuppkoppling. 

Med TextIT kan man få valfria texter upplästa direkt och det krävs ingen lokalt installation. 

Programmet är tänkt som en helhetslösning för dyslektiker/skrivsvaga.  

 

Så här presenterar man fördelarna på Inläsningstjänst. 

Fördelar med TextIT 

• Kan användas från många olika datorer och surfplattor 

• Perfekt för kommuner/skolor med en blandmiljö av PC, Mac och surfplattor 

• Behöver inte installeras 

• Kan användas av eleven hemifrån 

Så här har det gått 
Programmet var helt nytt när vi började använde det. Vi valde premiumversionen där alla 

delar ingick, såsom svensk och engelsk stavningskontroll, talsyntes på svenska och engelska, 

ordprediktion och ordförklaringar samt mailfunktion. 

Jag har informerat på en personalkonferens om programmet. Fredrik Kohlberg vid 

Inläsningstjänst har varit och informerat intresserade lärare om programmet. Därefter visade 

jag TextIT för lärare på Steg 1 SFI och för IKT-pedagoger, då man var nyfiken på att hitta en 

talsyntes för invandrarelever. Programmet upplevdes för komplicerat på denna nivå.  

Därefter har jag informerat dels svenska som andraspråksgrupper på grund/senare delen av 

SFI, för svenska elever på grund, för elever vid start av vård-och omsorgsutbildningar och i 

kontakt med enskilda stödelever med läs-och skrivproblematik.  

 

Det har funnits vissa problem med programmet, att man inte kunnat växla mellan de olika 

funktionerna i programmet då det har låst sig och man inte har kommit vidare i programmet.  

Någon gång har skriven text försvunnit. Jag har haft kontinuerlig kontakt med Åsa Erdenvik 

vid Insipio, då programmet har krånglat.  

Vid uppföljning i en svenska som andraspråksgrupp under hösten är det ett fåtal elever som 

uppger att de har använt sig av TextIT då de producerar texter. De skriver sin text i 

programmet och får den uppläst. Dessa elever tycker att det har fungerat bra.  

Jag upplever själv en nackdel då man först skriver i TextIT och sedan måste kopiera över i 

Drive nu när lärarna arbetar i googlemiljö. Det känns lite krångligt. 

 

Den utvärdering som gjorts av de enskilda stödeleverna har besvarats av nio elever (länk till 

enkätsvaren). Även den visar att endast några elever hittills är nöjda.  

https://docs.google.com/a/ksgyf.se/spreadsheets/d/1uAYjN23ctIVKTlveD6BNULgBcNd1BWy6lg4nSv3Yu2Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ksgyf.se/spreadsheets/d/1uAYjN23ctIVKTlveD6BNULgBcNd1BWy6lg4nSv3Yu2Y/edit?usp=sharing
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Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Jag har informerat på personalkonferens, arbetslagsmöte, för lärare, itk-pedagoger, på 

kollegieblocket, i grupper, för enskilda elever och på twitter. Ärligt måste jag säga att 

intentionerna har varit de bästa men utfallet hittills har varit lite magert. Möjligen har man 

kommit över de värsta barnsjukdomarna i programmet och under våren fram till avtalets slut 

månadsskiftet mars/april finns möjlighet att fortsatt pröva och visa programmet.  

Budget 
Beviljat belopp: 14500 

Förbrukat belopp: 10150: - utan moms för avtalet med programmet. Vi fick rabatt på 

programmet när det var dags att starta upp och då har tid för utvärdering av våra olika VUF-

projekt avsatts (med lunch och fm och em-kaffe 1080: -), service och kablar, laddare till våra 

iPads i VUF-projektet dessutom.  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Ann Sjöberg, specialpedagog 

Skola/skolenhet: AW 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark och Kenneth Johansson 
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The New School 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Syfte med att göra en resa utanför Sveriges gränser är att eleverna ska få se sig själva i ett 

större sammanhang, att de tillhör ett större sammanhang. Detta kommer utöka elevernas 

föreställningsvärld och ge dem ett internationellt perspektiv på sin tillvaro. Det kommer stärka 

deras självförtroende och få dem att känna sitt värde i en större verklighet – i en global 

verklighet. 

Målgrupp: De elever som ska delta i projektet har ett neuropsykiatriskt funktionshinder, 

såsom Aspergers syndrom, ADHD etc. 

Så här har det gått 
Genomförande 
Efter våra erfarenheter från förra årets resa till Polen valde vi att ställa en förfrågan till 

Solängsskolan om någon av deras pedagoger hade möjlighet att följa med på resan. Incidenten 

i Polen inkluderade en av deras elever och om någon av dem, som har ett annat förhållande 

till eleven, skulle det kunna ha en lugnande effekt på eleven. Dessutom såg vi det som en stor 

möjlighet att stärka samarbetet mellan Aspergerenheten och Solängsskolan. Andreas 

Lundström följde således med från Solängsskolan och därmed valde Per Ottosson från 

Aspergerenheten att avstå sin plats för att möjliggöra detta. 

Förarbete 
Arbetet inleddes med att alla eleverna fick skriva under en intresseanmälan för deltagande på 

resan. Denna innefattade bland annat att eleven åtog sig att förutom arbeta på sina ordinarie 

lektioner också genomföra vissa temadagar där man skulle förbereda inför resan. Ett tydligare 

närvarokrav ställdes också för att få delta. 

Den första uppgiften var att bekanta sig med landet Skottland. Detta gjordes genom en 

dokumentärfilm där det skottska landskapet och arkitekturen låg i centrum. Dokumentären 

fokuserade kring Edinburgh där vi också planerade att spendera större delen av resan. 

25:e Mars hade vi en temadag där eleverna fick olika områden att skapa faktablad till. Dessa 

skulle sedan sättas ihop till ett enhetligt häfte. Bland faktabladen fanns information 

flygplatserna, hur placeringen på planen skulle vara, en packlista som exempel, information 

om The New School, information om hotellen, kartor över Skottland och Edinburgh. Vi 

försökte väga in allt man kunde tänkas behöva veta för att känna sig förberedd och trygg inför 

resan. 8:e april genomfördes andra temadagen. Eleverna fick framställa de sista faktabladen 

inför “resehäftet”. Därefter hade vi mer praktiska övningar; t.ex. hur man packar vätskor inför 

flygplatscheckin, hur man går igenom en säkerhetskontroll och vad som kan hända under en 

sådan. Medicinspecifika blanketter delades ut och rumsfördelningen på hotellen visades upp. 

Vi lärare skapade plastkort med adress till hotellen och kontaktuppgifter till personal om 

någon skulle gå vilse eller komma bort från gruppen. I samband med denna temadag 

skickades även ett informationsbrev ut till föräldrar och elever med förtydliganden om 

reseplanen, medicinintyg, sjukvårdskort, handbagagebegränsningar och så vidare. 

16:e Maj genomfördes den tredje och sista temadagen. Detta var två dagar innan avfärd och 

eleverna var nervösa och uppspelta. Vi hade gemensam filmvisning av en klassisk skotsk film 

och pratade igenom de sista frågorna som eleverna hade så att alla skulle känna sig lugna och 

trygga inför söndagens avfärd mot Edinburgh. 

Resan 
Resan genomfördes enligt plan. Inga oförutsedda händelser ändrade i schemat och den enda 

förändringen var en drygt tjugo minuter senare hemkomst på onsdagskvällen. 

Efterarbete 
Efter hemkomst fick eleverna genomföra en skriftlig utvärdering där de hade möjligheter att 

skriva sina positiva och negativa intryck av studieresan. 

Den positiva responsen från utvärderingen var övervägande och handlade bland annat om 

besöket på The New School. Många elever svarade att sett en positiv utveckling i sig själva 
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och upplevde en större trygghet i att prata engelska och klara sig i ett främmande land. 

Eleverna beskriver också hur de kommit varandra närmare och känner en större tillhörighet i 

gruppen. 

Den negativa responsen som gavs i utvärderingen var att det inte var gratis Wi-Fi så eleverna 

kunde ladda upp bilder på nätet. Dessutom svarade en elev att det inte var tillräckligt med 

frukost och att denne inte fick sova tillräckligt och att det var för långa sträckor att gå på 

resan.  

På tisdagen den 27 maj fick vi besök av Östra Småland som intervjuade både elever och lärare 

för en artikel i tidningen. Fredag 30 Maj var det en artikel i tidningen. 

På tisdagen den 3 juni fick vi besök av Barometern som intervjuade både elever och lärare för 

en artikel i tidningen. Onsdagen 4 juni var det en artikel i tidningen. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Slutsats utifrån Verksamhetsutvecklingsfondens kriterier.  
en utmaning 
För de elever som går sin utbildning på Aspergerenheten Västergård innebär en resa av denna 

typ en enorm utmaning. Att ändra sina rutiner, komma till ett okänt land och behöva bo 

tillsammans med andra människor kan vara väldigt påfrestande både psykiskt och fysiskt. 

en kvalitetshöjning 
För eleverna syns kvalitetshöjningen framförallt efter resans genomförande. Inför resan höjs 

motivationen självklart men efteråt ser man en mognad i dem och en stark gemenskap 

eleverna mellan. Vi har sett en tydlig ökning i motivation och ambition hos de elever som 

genomfört resan. 

För verksamheten höjs kvaliteten i form av en större förståelse för de elever vi arbetar med. 

Genom att färdas och bo tillsammans kommer man varandra mycket närmare än man kan 

göra under vanliga skoldagar. 

att nyskapande tankar och idéer sprids  
I och med besöket på The New School kunde vi lärare dela med oss och våra erfarenheter och 

pedagogiska metoder. I gengäld fick vi ta del av deras insikter och framgångsområden. 

Från artiklar i tidningar kan andra skolor ta del av vår resa och eventuellt känna att de skulle 

vilja prova samma sak som vi gjorde. 

att utvecklingsaspekten framhävs  
Utvecklingen i att få göra en sådan här resa är för våra elever ovärderlig. För verksamheten är 

det utvecklande på många plan. T.ex. i hur elever agerar i främmande miljöer, hur vi kan se 

samarbete mellan skolor i olika delar av världen osv. 

att enheten och förbundet stärker sitt varumärke och sin attraktion  
Genom publicering i tidningar stärks Stagneliusskolans Aspergerenhet och ökar sin attraktion 

för framtida elever. 

Budget 
Beviljat belopp: 88000 

Förbrukat belopp: 81895 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Jonatan Skäryd 

Skola/skolenhet: ST 

Ansvarig rektor/chef: Mari Bredman 
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Utvecklingsprojekt IM-programmet 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg (Målgrupp) 
Att stärka programprofilen IM genom att hitta framgångsrika metoder för att i högre 

utsträckning nå våra elever i behov av särskilt stöd och därmed öka måluppfyllelsen. Att 

pedagoger, EHTteam och rektor skapar en gemensam helhetssyn kring våra elever i behov av 

särskilt stöd där de utvecklas och stärks såväl i sin identitet som inom sin utbildning genom 

byggandet av trygga relationer och fokus på elevernas framtida framgång. Syfte: Genom 

utbildning, informationsutbyte och studiebesök höja kvaliteten, förbättra strukturen, öka 

måluppfyllelsen på IM, samt verka för att IM inkluderas med de nationella programmen på 

LK och blir en självklar del av verksamheten.  

Målgrupp: Eleverna på IMprogrammet samt arbetslag, EHTpersonal och rektor. 

Så här har det gått 
I maj 2014 åkte arbetslaget för Introduktionsprogrammet inklusive elevhälsa och rektor till 

Eskilstuna för att medverka på Rikskonferensen för Introduktionsprogrammet. Under tre 

dagar deltog vi i givande föreläsningar från bl a Skolverket, läkare och psykologer samt hade 

erfarenhetsutbyte med kollegor från hela Sverige. Detta var mycket givande då 

Rikskonferensen för Introduktionsprogrammet är det enda forum som riktar sig enbart mot 

Introduktionsprogrammet. Några av föreläsningarna berörde bland annat ämnen som 

förtroendefulla relationer mellan elev och lärare, kvalitén på Introduktionsprogrammet samt 

intressanta workshops om nyanlända elever och hur man på olika sätt kan arbeta för att öka 

närvaron för våra elever på Introduktionsprogrammet.  

Skolforum gav arbetslaget möjlighet att fortbilda sig i den senaste tekniken, forskning och 

läromedel, genom förläsningar, workshops och utställningar. Dessutom fick arbetslaget 

möjlighet att diskutera pedagogiska och didaktiska lösningar, tillsammans med 

läromedelsförfattare, förlag och t.ex. Skolverket.   

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Efter avslutad konferens har vi tillsammans fortsatt att utveckla vårt sätt att arbeta med 

Introduktionsprogrammet, där vi under innevarande läsår upplever att det finns mer struktur 

och tydlighet för eleverna. Vi har tagit till oss den senaste forskningen och tagit del av 

framgångsfaktorer från andra skolor, som vi har med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete av 

Introduktionsprogrammet på Lars Kaggskolan. Under läsåret 14/15 har vi en 

arbetsmarknadscoach vilken är direkt kopplad till Introduktionsprogrammet och har bl.a. till 

uppgift att utveckla IM-YRK, enligt Skolverkets riktlinjer som presenterades under 

rikskonferens. 

Vi fortsätter kontinuerligt att inom arbetslaget att diskutera vårt sätt att arbete och våra 

metoder, för att hitta framgångsrika vägar att nå fram till elever både på det personliga planet 

och för att de ska öka sin måluppfyllelse.  

Under hösten 2014 var Introduktionsprogrammet på Lars Kaggskolan värd för terminens 

nätverksträff för sydöstra regionens Introduktionsprogram, där pedagoger presenterade 

verksamheten samt tankar och idéer kring vidare utveckling.  

Budget 
Beviljat belopp: 80000 kronor. 

Förbrukat belopp: 77910 kronor. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Klara Hultman (kurator), Susanne Themnér (pedagog), 

Catarina Berglund (pedagog), Matilda Sahuric Bank (pedagog).  

Skola/skolenhet: LK 



  (45)49 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 
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Webbaserade läromedel 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Då många lärare står inför byte av läromedel så vill vi i ett pilotprojekt presentera 

webbaserade läromedel till eleven som alternativ till den tryckta läroboken. Vi har också 

elever som är i behov av och använder nutida verktyg i sitt lärande och en onlinebok kan 

också ge den enskilde eleven bättre möjlighet till måluppfyllelse som är i behov av 

uppläsningsfunktioner.  

Målgrupp: Elever som läser på SFI steg 1, grundvux och komvux inklusive vård och 

omsorgsutbildningen. 

Så här har det gått 
Det kändes lite trögt till en början att komma igång med onlineböcker bland eleverna vilket 

jag inte förväntade mig från början. Jag trodde det så snart informationen hade kommit ut att 

efterfrågan skulle visa sig direkt. Kan ju tänkas att onlineböcker till en början fick ge vika för 

den övriga satsningen med digitala verktyg. Möjligen också att elever hellre föredrar vanliga 

tryckta böcker? Kanske är det mer naturligt för yngre elever som från början utrustats med 

datorer och ser det helt självklart att läsa det mesta via skärm? Det kan faktiskt också handla 

om vilka utgåvor som används inom vuxenutbildningen. Jag har upptäckt att äldre litteratur 

inom vissa ämnesområden inte finns som onlineböcker utan det rör sig om de senare 

utgåvorna.  

När väl informationen fick fäste så har fler och fler elever intresserat sig för den alternativa 

möjligheten. Så sent som nov/december ökade intresset markant, speciellt för elever inom 

vård och omsorgsprogrammet. I övrigt har elever som läser inom ämnesområdet Nk och 

matematik valt en onlinebok.  

En enkät har skickats ut men svarsfrekvensen är låg, vilket kan bero på att den låg alltför nära 

terminsslut (länk till enkätsammaställning).  

Resultatet pekar dock på att det har varit ett stöd i studier och att det är ett bra alternativ till 

den tryckta boken. Anledningen till varför elever har valt att använda onlinebok beror på 

dyslexi/läshinder i de flesta fall. Majoriteten av eleverna har valt 1-3 böcker i en del fall har 

eleven fler än 3 böcker. Tydligt visar också att elever skulle välja onlineböcker vid fortsatta 

studier. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Spridning av information om webbaserade läromedel gör det möjligt för eleven att välja efter 

behov mellan en analog eller digital version av ett läromedel.  

Budget 
Beviljat belopp: 20000 

Förbrukat belopp: Budgetramen var god för projektet och pengarna har förbrukats. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Susanne Truedsson, specialpedagog AW 

Skola/skolenhet: AW 

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 

https://drive.google.com/a/ksgyf.se/file/d/0B3NMAf44JUlOZ2tCNnBZUWk3YVk/view?usp=sharing
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Våga utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt på din fritid 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Vår projektidé är att ge eleverna på gymnasiesärskolan en hjälpande hand till att bli mer 

fysiskt aktiva i en föreningsaktivitet. Vi tänker oss ett samarbete med Friskis & svettis. Vi vet 

att flera av våra elever är intresserade av att börja träna styrketräning eller någon form av 

konditionspass. Dock är det något våra elever behöver hjälp med i början för att komma över 

alla de hinder som står i vägen. Syftet är att skapa en mer hälsofrämjande livsstil och en aktiv 

fritid, vilket leder till större förutsättningar att nå en psykisk och fysisk hälsa.  

Målgrupp: Vi vänder oss till alla elever som går på gymnasiesärskolan och som vill, vågar 

och kan följa med och träna på Friskis & Svettis. 

Så här har det gått 
Det blev ett mycket lyckat projekt för våra elever som ofta har svårt för att hitta en 

fritidsaktivitet utanför skolan. Att låta eleverna får möjlighet att träna tillsammans med 

kompisar i anslutning till skoldagen uppstyrt av skolpersonal och tränare blev en bra 

kombination. Sammanlagt var det …..elever som deltog i något av de 14 träningspass som 

genomfördes. I genomsnitt var det 14,3 elever/pass. Vill man se mer hur ett träningspass 

kunde se ut så kan man gå in på följande länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsgh5ux_xTc 

 

Vi har även gjort en utvärdering bland våra elever som visas här: 

https://docs.google.com/a/ksgyf.se/document/d/11mw3HXY9CaO7ZHkIcDrkQNKgsJ0j68se

1iIS2EK1qDo/edit?usp=sharing 

 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi tror att många av våra elever kommer att försöka fortsätta träna med föräldrar, 

klasskamrater och fritidskompisar även om en del av den sociala biten då går förlorad. 

Dessutom har vi därför nyligen beskrivit projektet för cheferna på habiliteringen och hoppas 

på att de ska nappa på iden och att vi tillsammans kan hitta en fortsättning på projektet med 

dem som finansiärer. I dags datum har vi tyvärr ingen konkret lösning på hur detta projekt kan 

fortgå.   

Budget 
Beviljat belopp: 36250 

Förbrukat belopp: 20769,25 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Johan Karlsson Idrottslärare  

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Jessica Lekselius 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsgh5ux_xTc
https://docs.google.com/a/ksgyf.se/document/d/11mw3HXY9CaO7ZHkIcDrkQNKgsJ0j68se1iIS2EK1qDo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ksgyf.se/document/d/11mw3HXY9CaO7ZHkIcDrkQNKgsJ0j68se1iIS2EK1qDo/edit?usp=sharing
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SLR/Guided Inquiry 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
Projektidé: Att presentera, initiera och implementera en ny metodik för att bättre stödja 

eleverna i ett undersökande arbetssätt. 

Syfte: Att utveckla framåtsyftande arbetsformer för en fördjupad kunskapsinhämtning hos 

eleverna i samband med större fördjupningar.  

Målgrupp: Elever på JN 

Så här har det gått 
Ungefär i mitten av vårterminen samlade vi ett urval lärare till ett första möte. Urvalet var vårt 

(bibliotekariernas) och ett viktig kriterium var bland annat “ett samverkande sinne”, d.v.s att 

man som lärare redan samverkade med gymnasiebibliotekarierna för att ge elever en viss 

stödstruktur kring informationssökning, bearbetning och kritisk granskning. Vi bibliotekarier 

gav en kortare introduktion till metoden, föreslog en långsam arbetsgång för att hitta 

fungerande former samt ett besök på Katedralskolan i Malmö. 

 

Vi hade inte räknat med att det skulle hända så mycket mer under våren. Bara några dagar 

efter vår första träff kom dock en av lärarna och föreslog ett försök. Han och en kollega skulle 

precis starta upp ett större arbetsområde som skulle passa utmärkt för metoden. Vi beslöt oss 

för att köra igång! Arbetet dokumenterade vi i den här bloggen: 

http://guidedinquiryjenny.blogspot.se/ 

 

Ett besök på Katedralskolan tillsammans med lärare i slutet av vårterminen visade sig vara 

knepigt att få ihop. Dock gjorde tre av förbundets bibliotekarier ett besök. Vi fick en särskild 

inbjudan i samband med att den amerikanska bibliotekarie som utarbetat metoden besökta 

skolan. Inbjudna till samma möte var dessutom bibliotekarier, lärare och elever från 

Fyrisskolan i Uppsala. 

 

I samband med att vi beviljades pengar ur verksamhetsutvecklingsfonden drabbades vi av 

varsel som innebar att en av oss verksamma bibliotekarier på Jenny Nyström sades upp. 

Förutom att vi tappade bibliotekariekompetens överlag i förbundet tappade vi också specifik 

kompetens; det här är en särskilt metod och tillsammans hade vi under ganska lång tid 

föreberett oss genom en omfattande inläsning, mycket diskuterande och planerande. Då vi 

sökte pengar ur verksamhetsfonden fanns 2.0 bibliotekarier på Jenny som hade kompetens 

kring metoden; idag finns 1.5 bibliotekarie men endast 1.0 som har kompetensen. Detta har 

inneburit att arbetet tyvärr stått fullständigt stilla under hösten och andra delar av 

verksamheten har prioriterats. Ytterligare faktorer till att projektet stått stilla under hösten är 

problematisk schemaläggning och fördelning av kurser hos några av de lärare som initialt 

valdes ut att delta. Det har helt enkelt inte funnits tid för någon. 

 

Tidsbristen innebär dock inte att idéerna har tagit slut och att vi har släppt arbetssättet. Vi är 

än mer övertygade om att detta är en väg att gå för att ge eleverna en djupare kunskapssyn och 

även skolans IKT-pedagog är nu med oss. Under våren planerar vi att återigen sammankalla 

våra lärarkollegor till ett möte och på nytt ta upp Guided Inquiry med dem. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi försöker arbeta transparent och det fortsatta arbetet kommer vi att fortsätta beskriva i 

bloggen. I och med att vi har införlivat vår IKT-pedagog i tankarna tänker vi oss att arbetet 

http://guidedinquiryjenny.blogspot.se/
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kommer att ta fart igen under våren. Vårt arbete med att ge en grundläggande undervisning till 

elever i åk 1 är avklarat och nu finns tid att prioritera detta. 

Budget 
Beviljat belopp: 13 000 

Förbrukat belopp: 1 232,40 

Pengarna endast använts till 3 tur-och-retur-biljetter mellan Kalmar-Linköping. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Inga Andersson, Gymnasiebibliotekarie, Jenny 

Nyströmsskolan 

Skola/skolenhet: JN 

Ansvarig rektor/chef: Ann-Charlotte Anderberg 


