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I Bryssel enades vi om att du skulle genomföra 3 ”saker”:

• Direkt när du kom hem efter din Bryssel-vecka

• Efter sommarlovet

• Före nätverksmötet i oktober.

HUR HAR DET GÅTT?

KOMMER DU IHÅG?



• 09:00 – 09:15 Inledning

• 09:15 – 10:30 Grupparbetet inkl. kaffe

• 10:30 – 11:30 Redovisning (5 min per grupp)

• 11:30 – 11:45 Summering och avslutning

TIDSPLANERING



Hur var det med rollen som skolambassadör för EU?

Rollen

Sammanhanget

VerktygProcessen



Skolhuvudmännen 

Erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU, Europa och 
den europeiska dimensionen. 

Skolambassadörsrollen

En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar, i samverkan med 
sin skolledning, personal på skolan i arbetet med att undervisa om 
EU och Europa. 

Det kan innebära att själv genomföra aktiviteter, och att fungera 
som dörröppnare gentemot myndigheter och organisationer. Det 
kan också innebära att samverka med lokala aktörer

Förväntningar
från finansiärerna av utbildningen



• Resultat kopplat till rollen/funktionen

• Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och 
verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte att i 
första hand utveckla lärarens egen undervisning.

• Förhoppningen är att utbildningen ska leda till att 
skolhuvudmännen uppmärksammar EU-frågor mer än tidigare
och ger skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja 
kollegor samt att verka för att genomföra pedagogiska insatser 
inom sitt uppdrag som skolambassadör.

Resultat och effekter





SKOLAMBASSADÖRSROLLEN?

PROJEKTLEDARE           PROCESSLEDARE

• Ser till att projektmål uppnås 

• Planerar och organiserar projektet

• Delegerar och följer upp aktiviteter 

• Hanterar problem och konflikter 

• Påverkar och får saker gjorda 

• Kallar till och leder möte

• Kommunicerar, engagerar och 

motiverar

• Ställer frågor

• Lyssnar

• Omformulerar/problematiserar

• Reder ut

• Summerar

• Paketerar

• Aktivitet



Internationella frågor har en central plats i svensk skola, det 

framgår tydligt i läroplanerna 

(alla skolformer).  

Stöd i styrdokument





Nuläge Nyläge

• Skolambassadör för EU

• Ett långsiktigt perspektiv

• Kopplat till styrdokument och mål 

• En systematik kring arbetsprocessen

• Ett antal frågeställningar behöver kontinuerligt ställas 

• Arbetet behöver regelbundet utvärderas och vidareutvecklas

Systematiskt kvalitetsarbete



Handlings- och aktivitetsplanen är inget självändamål, utan är ett 
verktyg för att driva arbetet framåt.

Viktigt att det förblir ett levande dokument som uppdateras och 
revideras, för att motsvara organisationens behov och 
förutsättningar. 

Genom att kontinuerligt utvärdera/stämma av handlings- och 
aktivitetsplan kan resultat och måluppfyllelse avläsas.

HANDLINGSPLANEN ÄR 
SKOLAMBASSADÖRENS VERKTYG



• 1. Presentera din handlings- och aktivitetsplan för gruppen.
Vad har varit framgångsrikt respektive mindre 
framgångsrikt?

• 2. Mål i dina planer:
Finns det några mål i handlingsplanen?
Hur operationaliseras målen? 
Hur görs målen ”mätbara”/utvärderingsbara?

• 3. Annat

REDOVISNING (Max 5 minuter/grupp)

Fyra lärdomar från denna gruppdiskussion

GRUPPARBETE KRING HANDLINGSPLANER



Kvalitetsarbete i praktiken
(Skolverket)



framgångskriterier



Framgångskriterier för utvecklingsarbete

• Fokusering på mål och resultat

• Delaktighet och inflytande

• Långsiktighet och uthållighet



Fokusering på mål och resultat

• Det finns prioriterade mål för vad man vill uppnå

• Det finns gemensamma visioner som styr inriktningen på arbetet

• Tillgång till skolad personal

• Diskussion och reflektion om relationen mellan mål, medel och 
resultat förekommer kontinuerligt

• Ökad måluppfyllelse inom prioriterade områden förekommer

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pwqHFIHhLJ-MYM&tbnid=TsbtDMTI3ee75M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teamprospects.se/niklasjohansen/2013/01/att-ha-mal/&ei=l4z9U8b_B-nj4QSRh4DACA&bvm=bv.74035653,d.bGQ&psig=AFQjCNHTp9JW3S1eq0QUAhXilQGAlEoZ8w&ust=1409211867473545


Delaktighet och inflytande

• Hög grad av öppenhet föreligger

• Man är kollektivt överens om hur förändringsarbete 
ska bedrivas

• Det finns engagemang för arbetet med 
resultatförbättring

• Det finns stöd och strukturer för hur enskilda 
personers och gruppers idéer och initiativ tas tillvara i 
utvecklingsarbete



Långsiktighet och uthållighet

• Det finns pådrivande krafter

• Det finns accepterade strukturer för hur 
kvalitetsarbetet ska ske över tid

• Utvecklingsarbetet är integrerat och spritt i 
verksamheten

• Dokumentation och analys av hur arbetet framskrider 
med de prioriterade målen genomförs kontinuerligt



SMARTA MÅL

• Specifikt

• Mätbart

• Accepterat

• Realistiskt

• Tidssatt

• Specific

• Measurable

• Accurate eller Approved

• Realistic

• Timebound


