
 

 

Redovisning av VFU-projektet ”ABBA QUEEN - JN” 
Skola: JN 
 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vårt första syfte är att elever från ES-musik på Jenny Nyströmsskolan får samverka, repetera och 
genomföra två konsertdagar med musik av Abba-Queen tillsammans med Länsorkestern 
Camerata Nordica. Att som elev på gymnasiet få möjlighet att arbeta med professionella musiker 
gör att vi som skola får en unik möjlighet att ytterligare stimulera eleverna att nå längre i sina 
kunskaper och de får ytterligare motivation att anstränga sig i sina studier vilket harmonierar väl 
med budgetmålet kunskap, utveckling och lärande. 
 
Målgrupp: Elever och personal på ES programmet och inom SFI och språkintroduktion 
 

Så här har det gått 
Totalt gavs fyra konserter. En av konserterna var speciellt dedicerad för elever/vuxna med kort tid i 
Sverige. Som förberedelse inför den konserten genomförde SvA-lärare en introduktion till 
konsertens innehåll. Under konserten användes både svenska och engelska för att presentera 
innehållet.  
Övriga tre konserter (varav en på kvällstid) spelades inför en publik bestående av både elever från 
gymnasieskolorna och utomstående.  
De medverkande eleverna fick en fördjupad förståelse för ett professionellt arbete inför och under 
en konsert vilket ledde till en ökad måluppfyllelse i de kurser som ingick i projektet.  
 
Inför och under projektet ökade mediaintresset och det var ett flertal positiva artiklar där Jenny 
Nyströmsskolans Estetiska program och Kalmarsunds gymnasieförbund nämndes. Projektet fick 
också ringar på vattnet då två UF-företag blev engagerade i marknadsföring och live-sändning av 
en av konserterna. 
 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Ovanligt många elever ur denna elevgrupp har gått vidare inom musiken efter sin examen och 
eleverna i nuvarande klasser inriktning efterfrågar och vill göra ett liknande samarbete. 
 
Ytterligare en vinst med ett samarbete med externa aktörer är att vi förankrar vår verksamhet 
utanför skolan och detta i sin tur stimulerar elevernas entreprenöriella lärande. För lärarna ger 
också samarbetet en ökad trygghet i deras pedagogiska verksamhet eftersom dom ifrån de 
professionella musikerna får en bekräftelse i sitt musikaliska kunnande. Musikerna inom Camerata 
Nordica har framfört hur stimulerande det är att få musicera tillsammans med unga musiker och 
hur dessa grupper korsbefruktar varandra musikaliskt. 
 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 100.000 kr 
 
Förbrukat belopp, drift: 100 000 kr 
Transaktion Kostnad 
24 Kalmar reklam 9 000 kr 
Skolmåltider 363 kr 
Skolmåltider 363 kr 
Skolmåltider 363 kr 
Skolmåltider 33 kr 
Teknik 39 780 kr 
Kalmar länsorkester 58 019 kr 



 

 

Creavity UF 5 675 kr 
SUMMA 113 596 kr 
 
Beviljat belopp, investeringar:  
Förbrukat belopp, investeringar: 
 

Uppgiftslämnare 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Mats Persson musiklärare och programföreståndare 
Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 



Redovisning av VFU-projektet ”Arbetsminnets roll för inlärning - AW” 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Med denna utbildning vill vi (Susanne Truedsson och jag)stärka vår egen kompetens och 

yrkesskicklighet men också delge kollegor de kunskaper vi erövrar. Arbetsminne är centralt 

för all inlärning. Vi är utrustade med olika kapacitet när det gäller arbetsminne och när det 

gäller specifika läs-och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter är det en av de svårigheter 

som eleven kan ha och som man behöver ta hänsyn till i sin undervisning. 

Målgrupp: Elever med läs-och skrivsvårigheter/arbetsminnessvårigheter alternativt enbart 

arbetsminnessvårigheter. 

Så här har det gått 
Under två arbetsdagar i maj måndag 2016 deltog vi i Björn Adlers utbildning “Adler 

arbetsminnestest”. Utbildningen innefattade teoribildning kring vad arbetsminne är i 

förhållande till långtidsminne. Vi fick en både teoretisk och praktisk genomgång av 

arbetsminnets olika enheter och arbetade utifrån olika elevfall. Vi arbetade i grupp för att 

analysera testresultat och sedan föreslå åtgärder. Detta arbete redovisades sedan och 

återkopplades i hela gruppen. Vi gick igenom testverktyget och hur man kan analysera 

resultaten.  

I juni gjorde jag min testning av en elevs arbetsminne. Eleven uttryckte att hon hade svårt att 

minnas instruktioner och hade haft en skoltid fylld av misslyckanden, missförstånd och hon 

upplevde “stödet” hon ev fått som felaktigt. Eleven gav ett kompetent intryck och hade starka 

minnen av sin skoltid. 

Eleven önskade börja studera igen men uttryckte ingen förhoppning om att det skulle lyckas 

den här gången heller.  

Testresultaten visade på begränsningar i det auditiva hjälpsystemet, vilket i sin tur påverkar 

förmågan att laborera med inkommen verbal information i arbetsminnet och också förmågan 

att lagra både bokstäver och tal i långtidsminnet.  

Resultaten var mycket intressanta och skulle inte ha upptäckts vid en “vanlig” läs-och 

skrivkartläggning.  

Det var också så att vid samtalet efteråt med eleven kunde hennes bild av skoltiden förstås 

utifrån vad vi kom fram till genom testen. Det verkar som att eleven inte tillräckligt har 

automatiserat tal och bokstäver och det skulle kunna finnas både specifika läs-och 

skrivsvårigheter hos denna elev.  

Susanne T. har gått vidare med en fördjupad matematikscreening av denna elev. F n är inte 

eleven aktuell för studier utan deltar i en arbetsmarknadsåtgärd.  

Själva testet tar en till ett par timmar att genomföra och kan ge så mycket information. I detta 

fall tänker Susanne och jag att de grundläggande funktionerna att avkoda både bokstäver- 



ord- text, siffror inte har automatiserats tillräckligt. Då måste arbetsminnet arbeta för 

högtryck och det blir mycket svårt att ta in och organisera ny verbal information. Visuellt är 

denna eleven stark.  

Det blir en fingervisning åt åtgärder - Långsiktigt arbete med grundfunktionerna i språk och 

matematik: att automatisera tal-siffror och språkljud-läsning, kompensera så mycket det går, 

samt utgå ifrån de starka sidorna att visualisera inkommen information.  

Frågan vi ställer oss är om det finns tid att stödja dessa elever att bli självständiga läsare, 

skrivare och räknare i vuxenutbildningen, med tanke på regelverk som CSN men även 

tillgång till specialpedagogiska resurser.  

Vi tycker att denna grundläggande träning borde erbjudas parallellt till nationella kurser. Att 

lära sig läsa, räkna och skriva är en oumbärlig del i att klara sig i vårt samhälle. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Det är viktigt i kontakt med nya elever med stödbehov även finns tid för att genomföra 

arbetsminnestest i de fall det känns befogat. Om så mycket har gått snett tidigare i skolan 

borde vi ibland ställa oss frågan vad som finns under ytan på svårigheterna. Annars riskerar 

våra åtgärder bara att hamna på ytan och inte ge några verkliga effekter. 

De elever som idag läser gymnasiekurser i yrkesutbildningar redan efter SFI D genom 

Kunskapsnavet och ännu inte är säkra på bokstavsljuden av olika anledningar erbjuds idag 

träning genom Wittingmetoden. Här handlar det ofta om otillräcklig skolutbildning och 

träning.  

Dock har en elev med högskoleutbildning som är dyslektiker visat sig ha god nytta av denna 

systematiska träning. Inget arbetsminnestest är gjort, utan en analys av hur eleven behärskar 

de svenska språkljuden, skriftligt. Det är mycket tydligt här att det krävs mycket arbete för att 

automatisera sambandet mellan språkljud och bokstav. Träningen  tar tid och behöver vara 

kontinuerlig och det är bra om den kommer igång redan på SFI, för dessa elevgrupper.  

Budget 
Beviljat belopp, drift: 9.740 kr 

Förbrukat belopp, drift: Kursavgift + testmaterial 8820:-, resor med tåg tor  Kalmar - Malmö 

645:- , traktamente? Totalt: 9465:- 

Beviljat belopp, investeringar: - 

Förbrukat belopp, investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare specialpedagog: Ann Sjöberg 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 



Redovisning av VFU-projektet ”Bild med 
språket i fokus - LK” 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi har märkt att när språket inte alltid räcker till är bilden ett viktigt komplement där du kan 
uttrycka vad du känner eller beskriva vem du är. Tanken är att det tema vi beslutar oss för 
ska kunna förberedas av lärare i olika ämnen i samtliga IMS-klasser. Klasser som inte 
brukar arbeta tillsammans får möjlighet att göra det. Vi kan tillsammans med konstnären 
Kåre Holgersson och våra egna duktiga bildlärare Lotta Wirén och Carolina Swärdström få 
genomföra ett temaprojekt med språket i fokus. Projektet kommer att förläggas till Bergkvara 
kulturmagasin. Dit eleverna åker med KLT. Ett par klasser får arbeta där per dag. I planerna 
finns att maten lagas gemensamt, om möjligt utomhus samt att vi arbetar praktiskt utomhus 
och inomhus med vårt tema. För den summa vi fått beviljad skulle alla våra klasser få 
möjlighet till en dags temaarbete i Bergkvara kulturmagasin. 
Målgrupp: IMS-elever 

Så här har det gått 
Vårt projekt kommer att äga rum i april-maj 2017. Vi återkommer med redovisning då. Så här 
långt har vi lyckats boka Kulturmagasinet i Bergkvara, engagerat konstnären Kåre 
Holgersson till 8 tillfällen där. Vi har ordnat transport med hjälp av KLT. Mer planering 
kommer att ske under vårvintern 2017. 
“Hur definierar man egentligen ett hem? Det har eleverna i Lars Kaggskolans språkgrupper 
funderat på i ett samtidskonstprojekt med Kulturmagasinet i Bergkvara.” (artikel i Barometern 
maj 2017) 
Projektet har genomförts, mellan den 25:e april och den 30:e maj. Det har varit, blåst, regn, 
snö och solsken under projektdagarna och cirka 18 elever per tillfälle. Elevkommentarer: 
“Det är roligt att vara här i skogen och bygga, man glömmer bort problemen då”” 
“Vi gjorde ett hus och skrattade med varandra” 
 
Konstnärerna Bakri Wazzan och Fahdi Abboud utgjorde en viktig del i projektet när de i 
samband med att de visade sina bilder berättade om sina vägar till Sverige. Med detta som 
bakgrund fick elevgrupperna, under Kåre Holgerssons ledning, i ord och bild vrida och vända 
på begreppet “hem”. Bildlärare Carolina Swärdström och språkstödjare Nasreen Naderi 
fanns också med i arbetet. Detta var ett tillfälle för eleverna att bearbeta sina tankar. Tankar 
som fick konkret uttryck i ord och bild. Projektet har startat en tankeprocess, en insikt om att 
det är bra att kunna sätta ord på sina känslor. Att känna att det är tillåtet att känna och ge 
uttryck för saknad och längtan är viktigt. Bildskapandet och bilderna de sett gav dem ett 
större fält att uttrycka sig i. Där bilden tar slut tar orden vid, där orden tar slut tar bilden vid.  
 



Elevernas tidigare erfarenheter av byggnation visade sig tydligt i eftermiddagens konkreta 
bygguppgift. Under byggandet delades många berättelser med oss och mellan eleverna. Vi 
lärare som deltagit i projektet har känt ett ökat förtroende från och en bättre kontakt med 
eleverna efter Bergkvaradagarna. 
 
Det var planerat att elever från två nationella gymnasieprogram skulle deltaga. Det är svårt 
att få ett samarbete mellan IMS och de nationella programmen på grund av deras schema, 
olika lärares lektioner som “drabbas” av frånvaro, man hinner inte med kursen,prov m.m. 
 

Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
Vårt projekt har aktualiserats på många olika sätt. Barometern uppmärksammade det i en 
artikel under maj månad. En journalist från Lärarnas tidning deltog under en dag och 
dokumenterade i form av film. Filmen kommer att visas för skolpersonal. Under hela 
projekttiden har fotografier tagits, dessa finns för närvarande att se utanför Lars 
Kaggskolans matsal. Ett bildspel som också dokumenterar hela arbetet är sammanställd. 
Information om projektet finns att läsa på skolans hemsida. 
 
Efter klassens projektdag var det flera av lärarna som arbetade vidare med den på olika sätt. 
Det var t.ex. skriva text, berätta, bildspel, muntligt framförande. Härligt med ringar på vattnet! 
 
I konsthallen vid Kulturmagasinet i Bergkvara kommer böcker med elevernas tankar samt 
fotografier tagna under projektet att ställas ut under sommaren. En informationstavla 
kommer att sättas upp vid skogen där våra elever byggt sina hem. 
Tankar finns att visa böcker och bilder på Kalmar Konstmuseum i höst och bjuda in eleverna 
till detta. En förhoppning finns att kunna genomföra projektet i samverkan med nationella 
program eller eventuellt mellanstadieelever framöver. 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 84.000 kr 
Förbrukat belopp, drift: 84.000kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Irén Solinger  
Projektledare: Carolina Swärdström 
Ansvarig rektor/chef: Inga Andersson 
  
 



Redovisning av VUF-projektet ”Det kollegiala hemklassrummet - JN” 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vårt pilotprojekt innehåller två steg. Dels vill vi ha ett hemklassrum, dels vill vi vara två 
lärare per klass. Detta innebär en IMS-klass, på ca 30 elever. Vi vill skapa ett modernt 
klassrum i en kreativ miljö där man enkelt kan möblera om med bord och stolar på hjul. 
Samtidigt ska det vara ett hemklassrum där eleverna känner sig hemma, där väggarna kan 
användas för ökat lärande, där vi kan ha material som behövs för denna elevgrupp. Vi vill i 
denna kreativa miljö kunna ha möjligheten att byta konstellationer, snabbt förflytta oss 
mellan “ämnena” (svenska verb på ena väggen och matematikbegrepp på den andra) och 
framförallt vara två pedagoger i klassrummet. 
Målgrupp: Språkintroduktionsprogrammet, personal och elever 

Så här har det gått 
Det kollegiala hemklassrummet har tagit form under terminen. Klassrummet har fått ett rejält 
lyft med nya möbler och annan inredning. Det är ett klassrum som i första hand vi på 
språkintroduktionsprogrammet är schemalagda i så i detta avseende är det ett hemklassrum 
för våra elever, även om det självklart är så att inte alla våra elever har möjlighet att vara i 
just detta klassrum. Av olika anledningar har det dock inte blivit det klassrum där vi som 
planerade projektet främst håller till. Vi som planerade för projektet, har av schematekniska 
orsaker ej kunnat genomföra de projekt som vi hade i åtanke. Däremot har de lärare som är i 
klassrummet möjlighet att öppna upp klassrummet för större samlingar och vara två lärare, 
samt dela av klassrummet då elevgruppen ska delas. 
  
Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé 
leva vidare 
Vi har nu ett modernt klassrum där det finns möjlighet att öppna upp för en större samling 
elever, samt skärma av då vi vill dela gruppen i två. Vi tror fortfarande på idén att vara två 
lärare i klassrummet och kommer fortsätta jobba för att det här klassrummet, med dess 
möjligheter, ska vara ett hemklassrum för språkintroduktionsprogrammet. När nu 
klassrummet står klart kommer vi som är lärare troligen kunna utnyttja klassrummet på ett 
bra sätt och goda idéer kommer alltid fram, bland annat i samtal med våra kollegor.  
 
Budget 
Beviljat belopp, drift: - kr 
Förbrukat belopp, drift: [text …] 
Beviljat belopp, investeringar: 194.000 kr 
Förbrukat belopp, investeringar: 109660,63 kr 



 
Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anders Alsegård, lärare på Jenny Nyströmsskolan 
Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 
  
 



Redovisning av VFU-projektet ”Digitala hjälpmedel i matematik - AW” 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Satsningen på digitala hjälpmedel i matematik fortsätter.  

● Vi gör fler egenproducerade övningar som kursdeltagarna kan utföra med surfplatta.  

● Vi fortsätter bygget av en gemensam plattform för digitala resurser i ma. t ex egna och 

andra lärares inspelningar av viktiga kursmoment, extra övningsmaterial och länkar.  

● Försöksverksamhet med Google Classroom i ma 1a; digitala s.k. veckotester för 

uppföljning av resultat i ett kort perspektiv. Idén är att resultatet på veckotesterna ska delas 

med Susanne Truedsson, som driver ett eget projekt (dyskalkyli) och som arbetar som 

specialpedagog/speciallärare.  

● Utöver den digitala satsningen vill vi också ta fram mer laborativa övningar. Det ska vara 

övningar tagna från vanligt arbetsliv eller privatliv. Det ska finnas ett skåp i skolans studiehall 

avsett för materialet. Studiehallen är alltid öppen och eleverna kan utföra laborationerna 

Målgrupp: Vuxenstuderanden på gymnasienivå. 

 

Så här har det gått 
 

Vi har fortsatt att utveckla hemsidan för kursdeltagare som studerar på flex. Ytterligare 

videoklipp har lagts till i studieplanerna för varje mattekurs bl. a från Martins Matematik 

(Lars Kaggskolan) Vi har också börjat med egenproducerade digitala självrättande 

kapiteltester som direkt ska ge snabb feedback till eleverna. Ett digitalt självrättande 

förkunskapstest för elever som läser ma 1 är nu klart att börja användas vt. 17. Vi använder 

oss av Google Classroom bl. a för att kunna lägga ut lektionsplaneringar till elever som missat 

lektionstillfällen. Tyvärr så har Susanne Truedsson varit tjänstledig under höstterminen därför 

har vi fått skjuta på vårt samarbete till vårterminen 2017. Laborativa övningar och material är 

framtaget men vi har inte hittat former för hur materialet ska användas effektivt. Vi har använt 

projektpengar till att köpa avancerade grafritande miniräknare för att kunna låna ut till våra 

elever.  

Intresserade hänvisas hemsidan för flexen:  http://rolandsibe.weebly.com/ma-flex-1b.html 

 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

T ex genom Gymnasieförbundets fortbildningssatsning – Kollegialt lärande. Vi vill fortsätta 

utveckla digitala hjälpmedel kommande läsår. 

 

Budget 

Beviljat belopp, drift: 20 000 kr 

Förbrukat belopp, drift: ca 6 400 kr 

Beviljat belopp, investeringar: - 

Förbrukat belopp, investeringar: - 

 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare: Roland Sibe, projektansvarig ma-lärare 

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 

http://rolandsibe.weebly.com/ma-flex-1b.html


Redovisning av VFU-projektet ”Dyskalkyli (arbetsminne) - AW” 

Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Dyskalkyli - komplettering av projekt med arbetsminnestest för pedagoger – certifieringsutbildning 2. Handledning 

under utredningsarbete - fortsättning på auktorisationsutbildningdyskalkyli 3. Handledning i vetenskapligt arbete/paper 

- dyskalkyli 

Målgrupp: Elever med komplicerad inlärningssituation i samband med fokus på matematik 

Så här har det gått 
Jag har erhållit intyg efter att ha genomfört ett visst antal kartläggningar och är numera certifierad för att kunna 

kartlägga arbetsminnet vid behov för de elever som dels önskar få det kartlagt och dels som komplement till den 

påbörjade autktorisationsutbildningen/för dyskalkyli. ] 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Fortsättningsvis kommer eleverna kunna erbjudas kartläggning vid uppkomna svårigheter eller efter eget behov och 

önskemål. Eleven kan också erbjudas specifik träning av arbetsminnet 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 23.954 kr 

Förbrukat belopp, drift: utbildning, resa och material 23.954:-  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Susanne Truedsson, Specialpedagog  

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Flexibel lärmiljö BF, sal F1 - JN” 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Barn- och Fritidsprogrammet på Jenny Nyströmsskolan önskar utrusta klassrummet F1 som 

ett projekt för att skapa en inspirerande pedagogisk, digital lärmiljö. Anledningen till att vi 

just riktar oss mot klassrummet F1 är att det gränsar till vår institution. Att på detta vis kunna 

kombinera klassrum och institution/grupprum gör att vi kan få en synergieffekt och kunna 

utnyttja båda rummen som väl passar vår formativa undervisning. 

Målgrupp: Elever och personal på BF 

Så här har det gått 
Det har gått bra. Klassrummet uppfyller idag de önskemål och tankar kring den pedagogiska 

och digitala lärmiljö vi önskade åstadkomma. Möjligheten att kunna samnyttja lokalen med 

den tillhörande BF institutionen fungerar också alldeles utmärkt vid de tillfällen då behov 

finns. Det har blivit ett gemytligt och inbjudande klassrum idag som väl lämpar sig för möten 

mellan såväl elever som mellan elever och lärare.  

 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 

Genom att visa upp vår nya sal samt att många lärare och klasser har sin undervisning i sal F1 

så inspireras många av vår idé. Det har redan börjat sprida sig små ringar på vattnet.  

Budget 
Beviljat belopp, drift: - kr 

Förbrukat belopp, drift: [text …] 

Beviljat belopp, investeringar: 175.000 kr + 50.000kr som sedan tidigare var beviljade för 

BF institutionen. Totalt 225.000kr 

Förbrukat belopp, investeringar: 209.836kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Carl Stenström, Lärare Sv/ Eng samt Lena Lavi, programföreståndare BF. 

Ansvarig rektor/chef: Helena Swahn Håkansson 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Förstudie av utbildning med 
inriktning mot hemtjänst och äldreomsorgen - ÖG” 
Skola: ÖG 2016. Camilla Å. Grennborg 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektets namn påvisar en utbildning som är efterfrågat inom kommunens 

hemtjänst för att fylla ett behov på denna arbetsmarknad och att skapa en integration 

inom yrkesområdet. Det har tidigare funnits en hemsamaritutbildning och att 

återskapa den med inriktning på att förbättra och förtydliga språk och kulturella delar 

för nya svenska skulle kunna fylla kommunernas behov inom hemtjänst. 

Målgrupp: Målgruppen för projektet är personal inom Svenska för invandrare, 

personal från vårdprogrammet samt skolledning. Projektet ska också samarbeta 

med kommunens Socialförvaltning, kommunens flyktinghandläggare och 

Arbetsförmedlingen. 

Så här har det gått 
Utifrån Socialtjänstens eventuella behov inom äldre- och funktionsnedsatta är 

förslaget en utbildning på 10 veckors introduktion med efterföljande 2 terminer. 

Utbildningen ska då vara med språkstöd med inriktning mot vårdens yrkessvenska. 

Då utbildningen ska ge möjlighet till arbete med äldre och funktionsnedsatta och som 

ska hjälpa personer på det personliga nivån och inte på medicinsk nivå och därmed 

inte är en undersköterskeutbildning behövs en ny typ av utbildning mot en ny 

yrkeskategori med specifikt innehåll. Ett förslag på kursinnehåll är lagt mot personer 

med svenska som andraspråk. Kursen ska också kunna läsas av personer med 

svenska som förstaspråk och som önskar en utbildning inom vården, eller ej har 

grundläggande utbildning, utan att bli undersköterskor vilket då inkluderar 

medicinska kunskaper. 

 

Arbetet har bedrivits med stöd av ansvarig lärare på undersköterskeutbildningen på 

Ölands Gymnasium. 

 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Projektet är redovisat i december för verksamhetsansvariga inom Socialtjänsten som 

kommer att diskutera förslaget vidare internt inom kommunen samt med 

kommunrepresentanter. Det är också presenterat för skolledaren på Ölands 

gymnasium samt för Borgholms medicinskt ansvarig sjuksköterska för vidare 

diskussion med berörda parter inom kommunledningen. Diskussionerna kommer att 

fortsätta under år 2017. 

 

Budget 



Beviljat belopp, drift: 40.000 kr 

Förbrukat belopp, drift: I projektet har studentlitteratur studerats. En studieresa till 

Danmark har genomförts där besök gjorts på vårdenheter samt på 

utbildningsenheter utifrån att det i Danmark utbildas personal i en fjärde 

yrkeskategori som inte finns i Sverige men som har funnits. 

Det belopp som förbrukats för detta är totalt 13 925 kr. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Lärare Camilla Å. Grennborg 

Ansvarig rektor/chef: Christina Larsson 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Idrott (simning) som integration - JN” 

Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektet handlar om att hjälpas åt att uppnå kunskapsmål i ämnet Idrott. 15 elever i klassen kommer 
att hjälpa en handfull elever i klassen från annan kultur som inte kan simma att lära sig det. Elever 
som kan simma hjälper elever som inte kan det att utveckla färdigheter inom det kunskapsområdet. 
Samarbete, lära av varandra, utveckla förmåga hur man kan lära andra (något som ökar kunskaperna 
även hos den som lär sig lära ut), gemenskap och möten mellan människor är honnörsord. I detta fall 
kommer det att handla om möten mellan människor som fått till sig simkunskap tidigt och människor 
som inte haft det naturligt i sin kultur. Pengarna kommer framför allt att användas till 
inträdesbiljetter till Simhallen. 
Målgrupp: NA elever 

 
Så här har det gått 
Projektet är såhär långt mycket lyckat. Eleverna som inte kan simma har uppskattat hjälpen som de 
fått och visat stor tacksamhet över att få lära sig simma. Det har för det första inneburit att eleverna 
har gjort stora framsteg gällande simningen. Redan efter fem tillfällen kan exempelvis tre av 
simmarna simma 25 meter på egen hand. Projektet har dock även bidragit till bättre sammanhållning 
och gemenskap inom klassen. Känslan som projektet genomsyras av är glädje och det har varit tydligt 
under lektionerna som blivit ett bra sätt att umgås och lära känna varandra över kulturgränserna 
samtidigt som vi gjort något bra.  
 

Det har dock ibland funnits svårigheter i att få ihop tillfällen där alla kan och vill simma på när vi 
försökte bestämma tillsammans. Detta har vi dock löst sig i och med att en av oss blivit 
huvudansvarig och ser till att det bestäms om tider för simningen samt har kontakt med 
förbundskontoret och så vidare. Förutom denna svårighet har många av de simkunniga också 
uttryckt att det har varit svårt att veta hur simning lärs ut. Detta kan dock visat sig varit positivt för 
samarbetet inom gruppen eftersom alla har fått hjälpas åt att komma fram till hur man kan förklara 
hur man ska göra när man simmar, vilket har bidragit till samtal och möten som kanske inte hade 
blivit av utan projektet.  
 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Det skulle vara positivt om andra klasser kunde lära sig av vårt projekt och hjälpas åt för att lyckas 
med ett gemensamt mål eftersom alla deltagare dragit nytta av projektet. Om andra klasser kunde 
informeras om det som vi åstadkommit kanske de kan hjälpa sina klasskamrater att lära sig simma 
eller något liknande och samtidigt komma varandra närmare för en bättre klassammanhållning och 
nya vänskapsband.   

 
Budget 
Beviljat belopp, drift: 24.000 kr 
Förbrukat belopp, drift: 9.388 kr 
 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Klara Lundin, elev i NA14A 

Ansvarig rektor/chef: Björn Lekselius 



Redovisning av VFU-projektet ”Integration för nyanlända ungdomar- 
deras lärande och sociala villkor - LK” 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektets övergripande mål är att skapa kunskap om vilket stöd som främjar nyanlända elevers 

lärande och integration i överbryggande samtal med lärare och elever på 

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMS). 

 

Målgrupp för projektet är primärt personal som har professionell kontakt med IMS, men även 

lärare på nationella program då dessa lärare kommer att möta nyanlända elever i ökat antal de 

kommande åren. 

 

Genom intervjusamtal fångades lärares och elevers erfarenheter och kunskap upp. Inför muntlig 

avrapportering i december 2016 strukturerades insamlat material och de till tidigare forskning 

inom området.  

Så här har det gått 
Genomförandet fungerade väl. I ett första steg samlades personal på IMS Kagg respektive på 

Jenny Nyströmskolan för att identifiera professionsrelevant syfte. Följande delsyften arbetades 

fram: 

 

Nyanlända ungdomars perspektiv på: 

- Det egna sociala sammanhanget 

- De egna språken som del av personligheten och kunnandet. Dessutom lärarerfarenheter.  

- Livet i skolan: organisation, kunskap och undervisning 

 

Dessa delar redogjordes för i muntlig avrapportering den 12 december 2016 i Jenny 

Nyströmskolans aula. Representanter för Gymnasieförbundet liksom skolledning och delar av 

personalen på Lars Kaggskolan kom till mötet.  

 

För att återgå till projektets genomförande så krävdes etikprövning inför elevintervjuerna, för 

vilket anslagna medel fanns. Själva etikprövningen innebar att relativt omfattande dokumentation 

och kontextualisering av intervjufrågorna till eleverna måste genomföras. Etikprövningen 

avslutades med gott resultat i augusti. Därefter vidtog 18 intervjuer med ungdomarna. Hälften av 

dem genomgick vid intervjutillfället IMS-utbildning. Den andra hälften av eleverna hade tagit sig 

vidare från IMS och gick på nationella program. Urvalet av elever uppvisar nära nog jämn 

könsfördelning. Intervjuerna transkriberades samt bearbetades av forskarna. Muntlig 

avrapportering skedde i december 2016. Bland åhörarna fanns bl a Christian Sandahl, Hans 

Gustavsson och Sven-Göthe Lidheim från gymnasieförbundet. Skolledning för Lars Kaggskolan 

med bl a ansvarig rektor för IMS, Inga Andersson, samt lärare och annan personal från Lars 

Kaggskolan. Många uppskattande kommentarer hördes efter mötet.   

 



Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
 

Den muntliga avrapporteringen i december till berörd personal som utlovats i VFU-ansökan har 

följaktligen genomförts. Skriftlig version av muntlig rapportering färdigställs till juni 2017, för 

vidare spridande av kunskaper om vilket stöd som främjar nyanlända elevers lärande och 

integration. Slutresultat har delgetts bl a Christian Sandahl. Kunskap från projektet kan därmed 

komma till nytta inför KSGYFs fortsatta arbete utifrån tilldelade statliga medel för integration. På 

en offentlig, lokal nivå så har även media kontaktats, varvid både Östra Småland och Barometern 

har skrivit om projektet och spridit kunskap om KSGYF-finansierad aktivitet inom det 

prioriterade området integration.   

Budget 
Beviljat belopp, drift: 70.000 kr 

Förbrukat belopp, drift:  

Forskningsetisk prövning, 5000 kr exkl moms  

Extern tjänst för bearbetning/ utskr av insamlat intervjumaterial, 14500 kr exkl moms 

Inspirationsdag dec 2016, FD Ann-Christin Torpsten samt Ulrika Järkestig Berggren (för deltag i 

inspirationsdag), 19314 kr inkl soc avg, skatt 

Gåva föredragshållare, 362 kr exkl moms 

Div. förbr för drift: Bok 299 kr exkl moms 

Alfasoft (Endnote), 2514 kr exkl moms 

Elgiganten, 5308 kr exkl moms 

Staples, 2234 kr exkl moms 

Förbrukat 49 171 kr av 70 000 kr anslagna, dvs. återstår 20 828 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Jan Berggren 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 
 



Redovisning av VFU-projektet ”Integration för livet - LK” 
Skola: LK  

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Ett syfte är att alla elever på skolan ska ges möjlighet att bli licenserade hjärt-lungräddare. 
Redan idag har vi HLR som ett obligatoriskt moment i idrott och Hälsa 1 kursen. Att lära sig 
rädda liv kan vara den mest betydelsefulla kunskapen man får under hela sin skoltid. Jag 
tycker därför att vi skulle införa detta moment även med samtliga elever såväl på IM som på 
IMS. Att ha gemensamma obligatoriska moment kommer dessutom stärka känslan av 
integration mellan dessa elever och alla andra elever. Ett andra syfte med denna utbildning är 
att få inte minst elever på IMS att förstå vikten och betydelsen av en god simkunnighet och 
därmed öka såväl intresse som motivation att verkligen lära sig simma ordentligt. Jag tycker 
att man i och med detta kan fundera på om det inte är dags för en ny omgång och köra igenom 
varje arbetslag. 
Målgrupp: Alla elever på IM och IMS samt all personal på Lars Kaggskolan 

Så här har det gått 
Inköp av ny utrustning för att täcka behovet är klart. Tyvärr saknas planering av detta hos 
ansvarig chef. Jag har vid upprepade tillfällen poängterat att vi måste använda arbetslagstiden 
till detta och att det måste komma från ledningshåll. Det finns stora likheter med den 
pågående brandskyddsutbildningen. Ska det genomföras måste det komma direktiv från 
ledningen och att det schemaläggs. Jag/ vi som instruktörer kan inte bestämma att vi ska 
använda arbetslagstiden för utbildning i HLR.  
 
Jag har alltså både muntligt och skriftligt poängterat vikten av att initiativet samt beslut måste 
komma från ledningshåll. Jag har bara fått svaret att vi det kommer att ske.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
[text …] 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 30.800 kr 
Förbrukat belopp, drift:  Alla pengar är förbrukade i inköp av HLR-utrustning. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Hans Engström 
Ansvarig rektor/chef: Märit Truuts 
 



Redovisning av VFU-projektet ”Integration och delaktighet - ST” 
Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Stagneliusskolan kommer inom ramen av projektet arbeta med att utöka våra elevers 

möjlighet till studiehandledning på modersmålet samt via Kalmar Läns Museum och 

Byteaterns förställningar skapa en gemensam förståelse bland våra elevgrupper inför de 

rådande flyktingströmmarna. Vår målsättning är att skapa utökade kontaktytor mellan elever 

med olika etnisk och kulturell bakgrund på Stagneliusskolan.  

Målgrupp: Elever i årskurs 1 och 2 på Stagneliusskolan 

Så här har det gått 

Tyvärr har Kalmar Läns Museum och Byteatern Kalmar Länsteater inte haft möjligheten att 

erbjuda oss de föreställningar vi bokade under våren 2016. Vi har dock fått erbjudande om att 

få möjligheten med våra elever i åk 2 under vt 17 att få uppleva rollspelsföreställningen PÅ 

FLYKT. 

Vi undersöker i skrivande stund om vi praktiskt kan hantera detta då antalet elever per 

föreställning inte kan överstiga 32 personer. Vår ambition är givetvis hitta en logistik där detta 

blir en realitet. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 

Vi har redan startat ett värdegrundsarbete inför läsåret 16/17 där frågor om inkludering och 

integrering finns planerade i den dagliga verksamheten. Vi har t ex arbetat fram ett 

gemensamt utbildningsmaterial för hela skolan som används regelbundet under mentorstiden 

under läsåret. Arbetet följs sedan kontinuerligt upp i skolans värdegrundsgrupp GAIA. 

Utvärderingen av detta arbete kommer att ligga till grund för fortsatta insatser nästa läsår. 

Budget 

Beviljat belopp, drift: 115.000 kr 

Förbrukat belopp, drift: Inget belopp är 

förbrukat vid dags datum. 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): 

Stefan Regebro 

Ansvarig rektor/chef: Stefan Regebro 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Integration och värdegrund på SFI 

(Malmö) - AW” 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi vill få eleverna på SFI att börja diskutera, förstå och reflektera över vilka värderingar som råder i 

Sverige. Det gäller framför allt inom områden som jämställdhet, inflytande och värdegrund. Under 

våren genomför vi 2-3 kursdagar med personalen på steg 2. Vi får besök av Kathrin Byréus som 

jobbat länge med forumspel och värderingar. Hon lär oss hur man jobbar med forumspel med den 

här elevgruppen. Vi åker även på 1-2 kursdagar i Malmö där vi tillsammans med teater Reagera 

praktiskt och teoretiskt får lära oss olika metoder för att jobba med värderingar med våra elever. 

Målgrupp: Personal och elever i arbetslag 2 på SFI. 

Så här har det gått 
Tidigt under året kom Kathrin Byréus till oss i Kalmar och vi fick med oss många verktyg och idéer 

som vi under året har använt i vårt projekt. Vi har också besökt Teater reagera i Malmö under två 

dagar och under en dag besökte de oss i Kalmar.  

Delar av arbetslaget besökte även bokmässan i Göteborg bland annat för att hitta passande 

skönlitteratur inom vårt tema. Vi lyssnade även på många föreläsningar som inspirerade oss. Temat 

på bokmässan var yttrandefrihet vilket gjorde att många föreläsningar handlade om att vara ny i ett 

land, flykt, IS, hederskultur osv.  

Under året har vi haft flera projektdagar där vi planerat upp ett tema för att öka integrationen. Vi 

har fokuserat på områden som ofta skiljer sig mellan kulturer. Såsom kärlek, sex, relationer, lagar 

och regler, etik osv.  

Delar av arbetslaget har även besökt Göteborg för att öka våra kunskaper om våld i nära relationer.  

Vi har arbetat i de flesta klasser på steg 2 med gruppdiskussioner både i grupper med män och 

kvinnor för sig och tillsammans. Vi har också jobbat mycket med värderingsövningar, läst texter, 

lyssnat på poddar, tittat på film, skrivit och analyserat texter. Vi har gjort både skriftliga och muntliga 

utvärderingar med elever som deltagit och de visade ett positivt resultat. Många säger sig ha fått en 

ökad förståelse för hur vi tänker och lever i Sverige. De har också fått redskap att diskutera olika 

frågor med sina barn. Något som vi ser som mycket positivt. Det har också gynnat våra elevers 

språkkunskaper att få uttrycka sig om ämnen som är angelägna för dem. Vi har arbetat mycket med 

övningar där alla fått uttrycka sin åsikt och lyssna på andras tankar.  

Vi har spridit våra ideér på sfi-arbetslagsmöten genom praktiska övningar med våra kollegor. Något 

som varit mycket uppskattat. Vi har också gjort praktiska övningar tillsammans med hela AW. 

9 januari höll vi i en kpt-dag för våra kollegor på sfi där vi arbetade praktiskt och gav våra kollegor 

tips om hur man kan jobba med de här ämnena i klasserna.  

 



Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi har fått många nya idéer och tankar av det här året. Vi kommer att fortsätta arbeta på det här 

sättet med alla klasser på steg 2. De teman vi har planerat upp kommer vi fortsätta att jobba med 

och vidareutveckla. Vi kommer även dela materialet som vi producerat med våra övriga kollegor på 

sfi på AW. Vi kommer fortsätta att göra praktiska övningar med våra kollegor för att sprida det här 

arbetssättet och hålla de här viktiga frågorna och diskussionerna vid liv bland våra kollegor och 

elever. Vi har skickat material om vad som händer i vårt projekt till skolans hemsida.  

Budget 
Beviljat belopp, drift: 114.000 kr 

Förbrukat belopp, drift: 85204 kr 

Beviljat belopp, investeringar: - 

Förbrukat belopp, investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Linda Björk, arbetslagsledare och lärare, steg 2 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 



2017-01-02 

Redovisning av VFU-projektet ”Mattevägen/NOvägen - LK” 
 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi ser ett behov av att öka intresset för matematik och naturvetenskapliga ämnen genom att möta 

elever som går i grundskolan. 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 våra 

matematik-, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

Syftet är nu att ta steget vidare och låta grundskoleelever komma till LK och JN för att både känna på 

matematik och laborera i de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Målgrupp: Elever i grundskolan med intresse för matematik och naturvetenskap 

Så här har det gått 
Vi har under hösten haft tre träffar i fysik, biologi och kemi. Vid den första träffen hade vi ca 165 

deltagande elever i åk 8 från Södermöre, Vasa, Falkenberg, Barkestorp, Funkabo, Kalmarsund, 

Lindsdal och Södra. Till den andra träffen, biologi, var det ca 122 elever som deltog, Lindsdal hade 

inte möjlighet att delta. Vid den tredje träffen, kemi, var det ca 80 elever som deltog. Vid det sista 

tillfället krockade det lite med muntliga nationella prov vilket medförde att några skolor inte kunde 

delta. Vid alla träffarna har elever från LK och JN deltagit som handledare vid laborationer. Träffarna 

har även involverat ett flertal lärare från LK och JN. 

  

Lärarna från de deltagande högstadieskolorna har sagt att de upplevt träffarna som positiva och att 

det varit ”en förmån” att kunna ta del av detta. Dock har det tagit mycket tid i anspråk för skolorna 

vilket lett till att antalet besökare minskat. 

  

Deltagande lärare från Gymnasieförbundet tycker det varit en positiv stämning vid träffarna. 

Eleverna har varit nyfikna på såväl skolor som program. Det har funnits  några som deltagit för att 

slippa ordinarie undervisning men de flesta har varit intresserade. 

 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Förhoppningsvis väcker vi de deltagande grundskole-elevernas intresse för matematik och 

naturvetenskap så att de så småningom tar steget fullt ut och söker denna typ av utbildningar på 

gymnasiet. Syftet med projektet är också deltagande elever och lärare får ansikten på varandra vilket 

gör det lättare i vidare kontakt.  



Under vårterminen kommer projektet att leva vidare då vi bjuder in årskurs 9 för att komma till LK 

och JN för att räkna lite annorlunda matematik och lära känna nya kompisar. 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 50.000 kr 

Förbrukat belopp, drift: cirka 15 000 Kr ( Vet ej om allt är bokfört...känns som det borde förbrukats 

mer) 

 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Jonas Hallén 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 



Redovisning av VFU-projektet ”Montessoripedagogik i 

Gymnasiesärskolan - JN” 

Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Studera litteratur, inköp och tillverka material. Iordningsställa lärmiljön genom att ett 

Montessoriskåp, med arbetsmaterial finns lätt tillgängligt för eleverna. Möjlighet att två lärare 

arbetar i klassen samtidigt 1timme/vecka med start HT-16.  

Målgrupp: Målgruppen är i första hand klasserna Individuellt program Mat och Café samt 

Social Kommunikation. 

    Det har också visat sig vara en stor tillgång för vissa elever på Nationellt program. 

Så här har det gått 
    Den 22 juni var Britt Nilsson och undertecknad på studiebesök vid Regnbågens 

Montessori-förskola för att inspireras och hämta fler idéer. Ett nytt besök väntar till deras 

skola också, för att se och uppleva hur eleverna arbetar med materialet. 

 

Vi har köpt in mycket praktiskt/konkret material inom sinnesträning, geometri, matematik, 

svenska och naturkunskap. En del material har vi skapat och tillverkat själva. 

 

Vi fick sedan ett skåp där vi har placerat allt laborativt material på öppna hyllor, tillgängligt, 

sorterat efter ämne och svårighetsgrad, så eleverna kan hämta och använda. 

 

Vi har haft presentationer av allt material både för elever och personal. Britt och undertecknad 

har arbetat båda i klassrummet 40min./v. Det har varit mycket värdefullt att få arbeta två 

pedagoger samtidigt, där en har genomgång och den andre gör noggranna observationer av 

eleverna, hur de reagerar, uppfattar och tar in kunskap. 

 

Materialet ligger inom ett brett register av kunskap samt med en inbyggd progression. Det är 

mycket konkret, självrättande och sinnligt. Eleverna använder materialet handgripligen och 

får ett syn- och muskelminne samtidigt som verbala begrepp lärs in.   

 

Vi har själva "tränat" på materialet för att lära och förstå hur det kan användas samt vilken 

kunskap som ligger inbyggd.  

 

Vi har läst litteratur, dels böcker av Maria Montessori själv samt även litteratur skrivna av 

professorer som forskat vidare i Montessori-pedagogiken. 

 

 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 



Vi har samarbetat med IVsk-klassen, skapat plats i skåp, köpt och tillverkat material för 

elever på tidig utvecklingsnivå. Vi lärare arbetar i flera klasser och kan på så sätt sprida 

kunskap och användandet av material vidare. Vi ska göra inlägg på "kollegieblocket" samt 

redovisa vid "pedagogiska träffar" för att på så vis också sprida kunskap om materialet och 

dess användning.  

Budget 

Beviljat belopp, drift: 36.000 kr 

Förbrukat belopp, drift: 15.000 kr,  till att två lärare arbetar parallellt i klassrummet 40 min./v. 

lå 16/17 

Beviljat belopp, investeringar: -  

Förbrukat belopp, investeringar: 19.434 kr, inköp av Montessorimaterial, litteratur 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Elisabeth Holmberg Johnsson speciallärare, klasslärare 

Ansvarig rektor/chef: Jessica Lekselius 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Nokflex - ökar elevers 

studiemotivation i matematik - ST” 

Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Syftet med att få licens till Nokflex är att öka elevernas arbetskapacitet och studiemotivation i ämnet matematik. All 

forskning menar att ett varierat arbetssätt är en framgångsfaktor till att eleverna ska nå sina uppsatta mål. Med Nokflex 

får vi ett arbetssätt som ger eleverna en ökad studiemotivation genom att tävla mot sig själva och mot andra. 

Målgrupp: Målgruppen är alla elever i årskurs 1 

Så här har det gått 

Eleverna har blivit introducerade i Nokflex och jobbar väldigt bra med arbetssättet. Många elever kommer fram till 

mig och berättar att det är roligt att jobba med nokflex och matematiken. Lärare bestämmer när eleverna får jobba i 

Nokflex på lektionerna eftersom det ska ses som ett varierat arbetssätt (precis som det står i läroplanen). Hemma 

jobbar elever hur mycket dom vill i Nokflex. Vi lärare kan se hur mycket tid, och hur många uppgifter eleven gör. 

Flera elever har ökat mängdträningen med hjälp av Nokflex. Förhoppningsvis kommer det även leda till att fler elever 

når kunskapskraven för minst betyget E. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 

Jag tog bland annat upp Nokflex och dess fördelar på den gemensamma KPT-dag vi hade där jag hade en 

inspirationsföreläsning. Flera lärare blev intresserade av att jobba med bland annat Nokflex.  

Budget 

Beviljat belopp, drift: 30.600 kr 

Förbrukat belopp, 30.600 kr 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Daniel Nilsson 

Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Pulsträning för att öka elevernas 
koncentration och inlärning- JN” 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Att schemalägga pulsträning/konditionsträning vid två tillfällen/vecka för 10-20 elever med 

inlärningssvårigheter på gymnasiesärskolan. Tanken är att man lägger detta pass på morgonen 

med ett kärnämne (SV, MA eller Eng) i direkt anslutning efter passet. Anledningen till detta 

är att vi vill kunna observera om elevernas koncentrationsförmåga och inlärning ökar efter 

pulsträning.   

Så här har det gått 

Under ht-16 har 12 elever på gymnasiesärskolan haft regelbunden konditionsträning 2 dagar i 

veckan första lektionen på tisdagar och torsdagar. Under dessa pass har alla elever haft 

pulsband på sig som registrerat deras puls då de tränat konditionsträning. Elevernas puls och 

procent av maxpuls har visats på väggen i idrottshallen med hjälp av en kanon under 

aktiviteten och på detta sätt har eleven hela tiden fått direkt feed-back på vilken puls man har. 

Då eleven varit över 65 procent av maxpuls har elevens puls även bytt färg till grönt för att 

visa att pulsen är på rätt nivå. Genom detta verktyg kan såväl personal som elever lätt se om 

eleven ligger i rätt pulszon vilket motivera och stärker dem i sin träning. Genom att göra ett 

konditionstest i början av terminen och ett i slutet kunde vi se att de flesta eleverna förbättrade 

sin kondition under den tiden projektet var igång. Enligt observationsschema från lärarna i 

kärnämnena kan man se att några av eleverna betydligt oftare har en ökad 

koncentrationsförmåga då de haft pulsträning direkt innan teorilektionen.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Projektet har även dokumenterats genom en film som kommer att visas för all personal på 

gymnasiesärskolan samt till andra som visar intresse för projektet. Det material som köpts in 

kommer nu att användas i idrottsundervisningen samt i olika hälsofrämjande aktiviteter för 

elever och personal.      

Budget 

Beviljat belopp, drift: 24.000 kr 

Förbrukat belopp, drift:12.305 kr 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): 

Johan Karlsson 

Ansvarig rektor/chef: Jessica Lekselius, 

Mats Insulander 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Pulsträning och kognition - LK” 
Skola: LK  

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet är att med hjälp av högintensiv fysisk träning stimulera elevernas kognitiva förmåga 

och därmed inlärning. Att högintensiv pulsträning i anslutning till lektion i just matematik 

och/eller språk stöds klart av forskning och vetenskap i “Naperville-projektet”. 

Målgrupp: Målgruppen för projektet är lämpligtvis två handplockade klasser samt deras lärare 

i matematik/kemi/fysik och eller språk. Vi tycker det vore intressant att titta på hur resultatet 

utfaller med tex två teknikklasser. 

Så här har det gått 
Det har gått både bra och mindre bra. Det som har gått över förväntan är att den stora 

genomslagskraft och intresse detta har fått bland kollegor ute i arbetslag och ämneslag. Jag 

har presenterat vad forskningen säger om hjärnans utveckling och fysisk aktivitet kopplat till 

inlärning. Jag har hittills besök följande arbetslag/ämneslag: 

 

IMS arbetslag 

Svenska ämneslag 

Matematik/Fysik ämneslag 

Engelska ämneslag 

Biologi/Kemi/naturkunskap ämneslag 

 

Intresset är som sagt mycket stort bland kollegor och jag upplever att väldigt många använder 

sig av sk Brainboost i sin undervisning istället för att ta rast.  

 

När vi kommer till själva pulsprojektet så har det varit lite tyngre att få igång detta. Jag har 

vid upprepade tillfällen bett om hjälp med schemaläggning osv för att få till det. Det är ju en 

mäng faktorer som ska klaffa. 

 Jag ska ha lucka i mitt schema. 

 Klassen ska ha lucka i sitt schema 

 Sporthallen ska vara ledig den tiden 

 Klassen ska vara schemalagd med matematik omedelbart efter pulspasset 

 Matematikläraren ska vara intresserad av projektet. 

 

Framförallt är det schematekniska lösningar som jag saknar stöd och support i. Clas har inte 

visat något större intresse att hjälpa till med detta. Det slutade med att jag och Jonas Hallén 

själva fick sitta och pussla om i schemat på jullovet för en klass.  

Så nu äntligen är vi igång. Det är klassen NA16E som kör ett pulspass på torsdagar kl 9.20-

9.50 för att kl 10.00 ha matematik.  

Kul är att bägge lotsarna stöttar till 100% och är mycket positiva till genomförandet. Vi 

kommer nu köra på en gång i veckan med detta fram till sommaren. 

 

Till hösten hoppas jag på mer support då det gäller schemaläggning för att få till stånd 2 

klasser som kan köra 2 pass vardera, dvs totalt 4 pulspass i veckan.  



Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Som jag nämn ovan så har jag föreläst för arbetslag/ämneslag och kommer fortsätta med 

detta. Jag och Peter Eriksson har dessutom tidigare skapat ett Classroom där vi fyller på med 

nya Brainboost allt eftersom. Detta tas emot mycket positivt bland kollegor. Detta gör att vi 

ständigt blir påminda om vikten att inte bli stillasittande för att hjärnan ska fungera optimalt. 

 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 23.300 kr 

Förbrukat belopp, drift: [text …] 

Har inte riktig koll på alla pengar men tror att det finns 1000-1500 kvar av beviljat belopp. 

Det som vi äskat för är inköp. det som kvarstår är en uppföljning av konferensen i April samt 

ett studiebesök i Huddinge där pionjären i Sverige på detta finns.  

 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Hans Engström 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 

 



Redovisning av ”Samverkansprojekt NASA14 och IMS - LK” 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Vi vill skapa mötesplatser för våra elever så att de kan lära sig av varandra. I både geografi 

och samhällskunskap finns innehåll som handlar om samhällsbyggande och globala frågor. 

Gruppen som läser NASA har uttryckt önskemål om att få samarbeta med IMS och har också 

beskrivit tankar och förslag till aktiviteter 

Målgrupp: Eleverna i NASA14 (26 stycken från Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan) 

och eleverna i IMS (två grupper 28 stycken) 

Så här har det gått 

Följande moment gjordes inom projektet: 

 NASA eleverna gör rollspelet “På Flykt” på Länsmuseet 

 Grupperna skriver frågor till varandra (exempel). Båda grupperna läser innan och 

förbereder sig. 

 Grupperna träffas och samtalar runt sina frågor. Fika. 

 Vi förbereder att arbete om Staden. Varje grupp ansvarar för en plats (som de väljer). 

Läser på, diskuterar, sammanställer en text. 

 Grupperna tränar på sin presentation. Fotoutställning. 

 Stadsvandring där eleverna guidar. Lunch på stan! 

 Teaterbesök "East Side", som vi såg tillsammans och pratade om efteråt. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Vi har erbjudit att berätta om vårt samarbete för personal men ännu inte gjort det.  

På biblioteket fanns vår fotoutställning med beskrivande texter länge.  

Vi gjorde en utvärdering bland eleverna och de var över lag  nöjda. (Typiska svar:  

“Jag är helt utmattad, har aldrig pratat så här mycket svenska”, ”Det var roligt med variation i 

arbetet. Detta var ett projekt som man inte utför i någon annan kurs.” “Kunskapsmässigt har 

jag inte utvecklats så mycket. Jag har fått mer tålamod och förstår IMS-eleverna mer.” )  

Budget 
Beviljat belopp, drift: 22.350 kr 

Förbrukat belopp, drift: 22.350 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): 

Marie Gasslander 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 

 



Redovisning av VFU-projektet ”Studiecafé - AW” 

Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Vår idé är att erbjuda eleverna en mötesplats där de under trivsamma former kan lösa 

uppgifter. Upplägg: Extra öppet i skolan på kvällstid. En kväll var fjortonde dag. Åtta gånger 

som försök  

Målgrupp: Eleverna i den kommunala vuxenutbildningens gymnasiekurser samt eleverna på 

vårdutbildningen. 

Så här har det gått 

Vi har genomfört caféet 6 onsdagar under ht -16. Vid varje tillfälle har tre lärare med olika 

ämneskompetenser varit på plats. Antalet besökande elever har varierat mellan 2 och 9 st. De 

flesta har velat ha hjälp med matematiken. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Vi har dragit slutsatsen att eleverna inte upplever något behov av studiecafé i denna form. 

Däremot finns stort behov av mer stöd i matematik. Arbetslaget jobbar nu med att hitta former 

för detta. Önskemål från specialpedagog framkom om fler ipads till eleverna.Två medarbetare 

håller på att utbilda sig hantering av matematiksvårigheter. 

Inom arbetslaget har det upplevts positivt att genomföra detta projekt som har involverat alla. 

Det har stärkt gemenskapen inom arbetslaget. Gemenskap kring elevernas lärande jobbar vi 

vidare med på lektionerna då vi tillämpar entreprenöriellt lärande. 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 35000 kr 

Förbrukat belopp: 

Fika+ måltider till elever och personal .................... 2110 kr 

Arbete .................................................................... 16200 kr 

Inköp av ipads ....................................................... 16690 kr 

Summa .................................................................. 35000 kr 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anne-Charlotte Erlandsson, lärare  

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 



Redovisning av VFU-projektet ”Studiehandledning via Skype - JN” 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet är att använda oss av den digitala kompetens som finns i förbundet och samtidigt 
kunna erbjuda de elever som behöver det mest, den rättighet som studiehandledning 
innebär,utifrån ett åtgärdsprogram som skollagen kräver. Denna tjänst kommer att 
tillhandahållas från Ronneby kommun där 16 samhällsinformatörer (akademiker med annat 
modersmål än svenska) och kommer att finnas tillgängliga för dessa elever i en omfattning 
som vi inte idag kan säga men som ändå ger dessa elever studiehandledning som de har rätt 
till. 
Målgrupp: Eleverna på IM Språkintroduktion. 

Så här har det gått 
Vi har deltagit i flera förberedande möten i Ronneby samt fått utbildning i Adobe Connect, 
som är den plattform som används vid studiehandledningen. Under senare hälften av vt16 
hade vi studiehandledning i matematik på arabiska. Under ht 16 utbildades nya 
samhällsinformatörer som vi träffade under en mycket intressant informationsdag i december 
på JN och ST. Vi är just nu i inledningsfasen där vi skickar in önskemål om vilka språk och 
ämnen vi önskar få studiehandledning i. Med hjälp av skolverkspengar har vi även anställt en 
person som kommer att vara länken mellan eleverna och studiehandledarna. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé 
leva vidare 
I nuläget är JN och ST pilotskolor och ingår i ett EU-projekt initierat i Ronneby. På sikt är 
tanken att alla gymnasieskolor i förbundet ska ges möjlighet att ta del av studiehandledning 
via fjärrundervisning. 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 100.000 kr 
Förbrukat belopp, drift: 46.600 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Marie Wolke 
Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 
 



Redovisning av VFU-projektet ”Teater för NA åk 1 - LK” 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Det är viktigt för unga människor att konkretisera sina egna tankar och bilda sig en egen 

moral. Med hjälp av en kulturupplevelse ger vi dem exempel att fundera över och livsöden att 

jämföra sig med. Genom samtal och reflektion kan de växa och bli starka i sin utveckling mot 

självständigt tänkande människor. 

Målgrupp: Samtliga elever i åk 1 på Naturvetenskapsprogrammet 

Så här har det gått 

Eftersom vi fick en bra deal med Byteatern så bestämdes på ett arbetslagsmöte att vi ska 

erbjuda både åk1 och åk 2 att se teatern. Innan dessa var några från arbetslaget på en kurs på 

Byteatern. Kursen handlade om hur man pratar om berättelser och hur man kan arbeta med 

elevernas efter föreställningen. Vi fick också ett bra materiel, där man kunde välja bland 

många olika inspirerande modeller.  

Lotsar och ibland undervisande lärare gick på föreställningen En på Miljonen, tillsammans 

med eleverna.  Efter föreställningen genomfördes samtal i klasserna om berättelser, om 

miljonprogrammet och minnen och att-leva-tillsammans.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi hoppas att intresset för teater som medel att förstå samtiden kommer att utvecklas bland 

elever och lärare. Även modellen att utgå från en gemensam upplevelse för att samtala om 

viktiga samhällsfrågor.  

Budget 

Beviljat belopp, drift: 16.000 kr 

Förbrukat : 16.000 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Marie Gasslander 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 



 

 

Redovisning av VFU projektet ”together- tillsammans alltså - GK” 
Skola: förbundskontoret 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet med projektet är att stärka förbundets arbete med systematiskt jämställdhetsintegrering och att ge 
ökad legitimitet åt frågan samt att ge håjjarna ökat handlingsutrymme i verksamheten genom att arrangera 
kompetensutveckling. 
Målgrupp: Personal och elever 
 

Så här har det gått 
Under året har Håjj använt pengarna till: 
 
Aktiviteter under Prideveckan t.ex. utställning ”Ecce Homo” på Länsmuseet som många klasser och 
personal besökte.  
Monolog ”Komma ut” med Oskar Sternulf som sågs av 200 elever.  
 
Sponsring till Kalmarsunds Prides program som elever och personal kunnat ta del av. 
 
Föreläsning av Mikael Öhman Almén, projektsamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, 
föreläsning för elever och personal  
 
Föreläsning av Sanna McDonald, (Lärare, bloggare som arbetar med normkritik), kompetensutveckling för 
personal 
 
Föreläsning av Genusfotografen, Thomas Gunnarsson, kompetensutveckling för personal. 
 
Föreläsning av Sandra Dahlén (Sexualupplysare) för åk 1 på Stagneliusskolan och Jenny Nyströmsskolan. 
 
Klassuppsättningar av ”På väg mot lika villkor - Svensk genushistoria under 150 år” till ST, JN och LK. 30 ex 
av ”Flickan och skammen” av K Wennstam, 10 ex av ”Lätta sexboken” till JN:s bibliotek. 
 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Det finns goda möjligheter för lärare och elever att arbeta vidare med med jämställdhetsarbetet med hjälp 
av litteratur och inspiration från föreläsningar, utställningar och teaterföreställning. 
 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 105.000 kr 
Inköp av litteratur 28 871 
Föreläsare Sandra Dahlén, föreläsningar på Stagneliusskolan och Jenny Nyströmsskolan 16 731 + 13 500 + 
Hotellrum 1330 
Kalmarsunds Pride 2000+3000+5000 (sponsring av bl.a. Utställningen Ecce Homo på länsmuseet) 
True Womance AB 21 445 (Genusfotografen) 
Big travel 831+1297 (Resor Mikael Almén) 
Frilans Finans 7000 (Sanna McDonald) 
Summa 101 005 
 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anne Hegender, lärare och deltagare i centrala Håjjgruppen. 
Ansvarig rektor/chef: Joachim Håkansson 



Redovisning av VFU-projektet ”Utbildning i civilkurage och Världens 

märkligaste land - AW” 

Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Hela AW1 ska tillsammans med Kalmar Länsmuseum hitta nya vägar att förmedla det svenska 

samhället, vårt kulturarv och varför Sverige och svenskarna är som de är till våra elever på AW1. 

Kalmar Länsmuseum har färdiga utbildningspaket som visat sig vara framgångsrika och som vi har 

fått ett erbjudande om att ta del av. Tanken är att detta är en uppstart på ett längre samarbete där 

Kalmar länsmuseum ska hjälpa oss med delar av SFI‐ och gruvelevernas utbildning framför allt inom 

kulturarv, integration och kommunikation.  

Målgrupp: Personalen på Axel Weüdelskolan. I förlängningen kommer detta även eleverna tillgodo. 

Så här har det gått 
Under hösten har hela personalen på AW1 fått ta del av en utbildningsdag på Kalmar Länsmuseet. 

Dagen innehöll två utbildningspaket, ”Utbildning i civilkurage” och Världens märkligaste land 

kulturarv”. 

Med nyvunna kunskaper har detta sedan lett till att nästan alla elever på AW1 besökt Länsmuseet vid 

ett eller flera tillfällen och fått ta del av flera delar av museets utbildningspaket med guidning. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Under 2017 är fler guidningar inbokade på museet och dessutom kommer eleverna tillsammans med 

lärarna att få gå på stadsvandring i Kalmar under ledning av personal från Länsmuseet. 

Vi har fått en överenskommelse som innebär att våra elever går in gratis på museet i fortsättningen 

om en av våra undervisande lärare finns med. Detta ger förutsättningar för utvekling och fortbildning 

även för framtida elever på AW1. 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 95.500 kr 
Förbrukat belopp, drift:  
48750:- - utbildning personal 
42050:- utbildning elever 
4700:- - Böcker inom integration, civilkurage, kultur och svensk historia 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Karin Hovmark 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 



Redovisning av VFU-projektet ”Det öppna klassrummet - ST” 
Skola: ST 
 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet med vårt projekt är att skapa en öppen klassrumsmiljö som är anpassad för 
IKT-integrerad undervisning och som inspirerar oss lärare att tänka nytt. Det 
innefattar en speciellt utformad miljö som är öppen och stimulerande för samverkan, 
där eleverna får möjlighet att kooperera och ta del av varandras tankar och arbete, 
det vill säga kamratrespons via IKT-verktyg. Elevsamverkan sker bland annat via åtta 
stycken gruppbord som erbjuds i klassrummet. 
Målgrupp: Elever och lärare på Stagneliusskolan 
 

Så här har det gått 
Både lärare och elever är mycket nöjda med klassrummet. Åtta skärmar, en vid varje 
gruppbord, skapar förutom en ökad öppenhet vad gäller kunskapsinhämtning också 
en skarpare fokusering på arbetet eftersom det bara är en skärm som de fyra i 
gruppen tittar på. Dessutom ökar det lärarens insyn i arbetsprocessen och det är 
lättare att formativt diskutera arbetet. 
En effekt av att de sitter fyra elever bredvid varandra gör att man lätt skapar nya 
gruppkonstellationer när två vid varje bord vänder sig om och arbetar med två av de 
som sitter bakom.   
En annan effekt är att det alltid upplevs som att klassrummet alltid är iordningställt. 
Det i sin tur har lett till att lektionerna präglas av studiero. 
 

 

 



  
 
 

Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
 

Vi kommer sprida idéerna i vår lärcirkel De digitala och ergonomiska klassrummen. 
Det har även redovisats vid ett föredrag i Stockholm i samband med ett 
riksomfattande event som behandlade Framtidens läromedel. På eventet föreläste 
exempelvis John Steinberg och Daniel Barker. Naturligtvis har vi föredragit det för 
våra kollegor på Stagneliusskolan.  
 

Budget 
Beviljat belopp, drift: - kr 
Förbrukat belopp, drift:  
Beviljat belopp, investeringar: 130.000 kr 
Förbrukat belopp, investeringar: 
 
Möbler, whiteboards, projektorduk samt installationer 124 335 kr  
 
Tillkommer gör skärmar och väggfästen 10 915 kr 
 
Fondtapet 6 083 kr 
 
Ståpulpet 4 907 kr 
 
Totalt belopp om 146 240 inklusive moms. 
Utöver detta tillkommer projektorer samt elinstallationer men dessa fakturor hittar jag 
inte dessvärre. Vet att dessa finns på en samlingsfaktura kopplat till andra klassrum 
som gjorts iordning.   

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Mats Rosén, lärare 
Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 



Redovisning av VUF-projektet ”Hälsa i undervisningen - ST” 
Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektet skall se över hur vi på Stagneliusskolan kan ta ett helhetsgrepp över ämnet hälsa i 
vår undervisning och uppdatera vår kunskap enligt nya vetenskapliga rön. 
Målgrupp: Målgruppen är lärare som undervisar om hälsa samt elevhälsan. Den slutliga 
målgruppen är alla eleverna på skolan som kan få med sig en bättre förståelse av hälsa ut i 
livet. 

Så här har det gått 
Del 1. Helhetsgrepp på hälsa i undervisningen 
Vi har träffats och gått igenom vad vi tar upp om hälsa i våra olika ämnen och samtliga 
deltagande lärare i projektet planerar nu att i någon form samverka med varandra. Vi har 
också diskuterat hur vi lärare kan samarbeta mer med elevhälsan. Samarbetet har ökat 
under projekttiden. De ämneslärare som har medverkat i projektet är Nk, IdH, Ps och Soc.  
 
Del 2. Uppdatering av innehåll utifrån ny forskning om hälsa 
Vi har köpt in böcker, kurser och annat digitalt material som på olika sätt visar de nya 
vetenskapliga rön som gjorts om hälsa de senaste åren. Det har varit ett stort jobb att sätta 
sig in i detta och vi kommer inte att ha hunnit gå igenom allt material förrän tidigast i slutet av 
vt 2017. Vi har skaffat material utifrån projekt-deltagarnas önskemål och genom att se vilka 
hälsoproblem som finns på skolan och skaffat material som kan hjälpa oss att se vad man 
kan göra åt dem.  
Prioriterade områden har varit material om hjärnan, sömnen, mat och hälsa, digital 
utveckling och hälsa samt sockerberoende.  
 
Det material vi skaffat har gett oss en djupare förståelse av de hälsoproblem vi möter hos 
eleverna och hur vi kan göra dessa problem medvetna för eleverna och ge dem kunskap att 
skapa en hälsosam livsstil.  
 
Del 3 Kunskap om att bemöta och förstå individer som haft traumatiska upplevelser 
efter exempelvis krig, övergrepp, flykt etc och elever med kognitiva funktionshinder.  
 
Vi genomförde ett föredrag med Leg sjukgymnast och Feldenkraispedagog Inger Wrangö 
om detta ämne den 25 november. Inger har gjort en sammanfattning som läggs till i den 
mapp som vi skapat för projektet.  
 
Del 4 Ny digital teknik och appar 
De appar som vi hittat och som vi kan använda i undervisningen är för det mesta gratis. Vår 
budgetpost på 1000 kr som vi avsatt för detta och vår post på 3000 kr för digital hälsoteknik 



omfördelade vi till att köpa in ett stort paket om hjärnhälsa från Amen Clinics i USA som vi 
bedömde att vi hade större nytta av.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé 
leva vidare 
Vår idé om att sprida våra idéer genom en projektblogg har ersatts av en mapp i Google 
Drive som intresserade lärare kan få tillgång till och där alla lärare direkt kan lägga in sitt 
utbildningsmaterial. På så sätt kan vi direkt se vilket material vi använder i våra olika 
utbildningar och det tar mindre tid att göra än att presentera materialet i en blogg.  
 
Föredrag om hur den digitala utvecklingen påverkar vår hälsa hölls under inspirationsdagarna 
hösten 2016. 
 
Vi planerar att berätta om det viktigaste vi lärt oss i projektet på ett pedagogiskt café.  
 
Vi kommer även att arbeta vidare med att få en tydligare hälsoprofil på skolan genom vårt 
arbete i GAIA gruppen.  
 
Kunskaperna vi lärt oss kommer också att spridas vidare genom vår ämnessamverkan.  
Genom ett ökat samarbete arbetar nu elevhälsan och lärarna i projektet mer åt samma håll, 
eftersom vi har större insyn i hur vi arbetar inom våra jobb och har samma mål i hälsoarbetet. 
Vi har nu mer kunskaper om hur hälsa finns med i de olika ämnesplanerna och då kan vi 
lättare utveckla samverkansprojekt, men vi kan även göra bättre kopplingar mellan olika 
kurser för eleverna. Samverkansprojekt sker i dagsläget mellan Naturkunskap & Idrott och 
mellan Naturkunskap & Psykologi 1.  
 
 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 21.000 kr 
Förbrukat belopp, drift: 20.726 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Dan Frendin, lärare i naturkunskap och hållbar utveckling 
Ansvarig rektor/chef: Stefan Regebro 
 



Redovisning av VUF-projektet ”Integration och samarbete - JN” 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektet avser att genom samarbetsövningar och upplevelser stimulera till kontaktskapande 

över nationalitetsgränser, såväl inom gruppen nyanlända elever som mellan nyanlända och 

elever från barn- och fritidsprogrammet. 

Målgrupp: Elever från språkintroduktionsprogrammet och elever från Jenny Nyströmsskolans 

Barn- och fritidsprogram (Fritidsinriktningen) 

Så här har det gått 
Den 8 september avgick tre bussar fulla med elever från språkintroduktionsprogrammet från 

Jenny Nyströmsskolan mot Elverslösa i utkanten av Kalmar. Med på bussarna fanns också 

BF-elever som fungerade som aktivitetsledare/värdar denna dag. 

Väl framme på anläggningen organiserade BF-eleverna tillsammans med ett eventföretag en 

heldag full av samarbetsövningar för de nyanlända eleverna. Under några timmar så fick 

eleverna prova på problemlösning i grupp, utmanande aktiviteter tex. segwaykörning och 

andra roliga aktiviteter. 

Samtliga deltog med stort engagemang i aktiviteterna och det hela avslutades med en 

gemensam lunch. 

De nya eleverna på språkintroduktionsprogrammet har fått ett minnesvärt välkomnande till 

sin nya skola. Ett första steg till naturliga kontakter har tagits mellan eleverna från Bf-

programmet och de nyanlända eleverna. Jag har under läsårets gång fått bekräftat (från både 

Bf-eleverna och IMS-eleverna) att avståndet/svårigheten till att våga prata med varandra över 

gränser har minskat. 

Sveriges Radio P4 Kalmar var dessutom på plats och gjorde ett reportage där flera elever med 

olika ursprung kom till tals. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Förhoppningsvis kommer vi att kunna göra detta till ett återkommande inslag vad gäller 

välkomnande och samarbete över gränser.  

Jag tror att det kan vara en god idé att sprida arrangemangsansvaret utanför 

fritidsinriktningen på BF-programmet. 

Bf-eleverna har även fått se yrkesutgångar utanför den offentliga sektorn vilket jag ser som 

ett stort plus när det handlar om att uppmuntra entreprenörsskap.  

Budget 
Beviljat belopp, drift: 66.000 kr 



Förbrukat belopp, drift: 66.000 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Max Polteg 

Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 



Redovisning av VFU-projektet ”Integration via litteratur - JN” 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Många svenska elever känner inte någon från andra länder och de flesta eleverna på IMS 
känner definitivt inga svenska elever. Vi vet också att det finns en önskan bland eleverna på 
skolan att lära känna varandra bättre och detta är en möjlighet att ge dem en hjälpande hand 
att få kontakt med varandra. Samtidigt är det många av de svenska eleverna som är nyfikna 
på att lära känna elever med annan härkomst. Fördomar, integration och jämställdhet blir 
ledord i projektet. Vi vill tillsammans med våra klasser “läsa” boken Ankomsten av Shaun 
Tan. 

Målgrupp: Elever och lärare från IMS samt nationella program på Jenny Nyströmsskolan 

Så här har det gått 
Under vårterminen jobbade elever i NA13 och IMS15E med boken Ankomsten. Eleverna 
fick förbereda sig genom att “läsa” och diskutera frågor kring boken klassvis. Därefter 
träffades klasserna och delades in i grupper där de tillsammans diskuterade hur de uppfattade 
bokens innehåll. Eleverna upplevde att det var intressant och givande att träffa elever de 
aldrig tidigare pratat med, och sannolikt inte skulle jobbat tillsammans med annars. De fick 
nya perspektiv både på handlingen i boken och på varandra. Det var mycket intressant att 
följa de spännade samtalen som uppstod. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé 
leva vidare 
Tanken var att fler klasser skulle ha jobbat med boken under våren, men på grund av bland 
annat tidsbrist fungerade det inte. Dessa klasser kommer istället att jobba med boken under 
den här vårterminen. De lärare som jobbade med Ankomsten vt16 har redan bestämt sig för 
att göra om det med nya klasser.  
 
Vi upplever att den här boken har gett oss en möjlighet att på ett enkelt och givande sätt få 
våra elever från olika kulturer och ursprung att närma sig varandra kring en gemensam 
uppgift. 
 
Budget 
Beviljat belopp, drift: 22.500 kr 
Förbrukat belopp, drift: 19.185 kr 
 
 



Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Marie Wolke 
Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 
 


