
Skolambassadör för EU
- Att få schvung så här ett halvår senare…

Kristoffer Creutz



Uppstartssamtal:

Vilken aktivitet har varit bäst i ert arbete som 
skolambassadör för EU än så länge?

Vad har ert arbete resulterat i för eleverna?



Skriv ner en sak/aktivitet som du 
vill pusha andra skolambassadörer 
att prova i sitt ambassadörsskap.

Klicka här!



En titt på agendan
09.00-10.00 Introduktion och 

process kring aktiviteter 
och planer

10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 Processen fortsätter



Skolambassadör för EU
syfte

Utbildningen syftar främst till skol- och 
verksamhetsutveckling på ett övergripande plan 
men också att utveckla lärarnas undervisning.

Utbildningen förväntas leda till att skolhuvudmän 
uppmärksammar EU-frågor mer än tidigare och 
ger skolambassadörerna möjlighet att inspirera, 
stödja och stötta kollegor samt att verka för 
pedagogiska insatser kopplat till EU. 



Skolambassadör 
för EU

Rektorer

Elever

Omgivning

Kollegor

Erfarenhetsutbytets utgångspunkt:

Att ge varandra återkoppling, idéer och tips på 
fruktbara aktiviteter inom ambassadörsskapet, 
samt att bredda – eller få mer schvung i –
arbetet framåt. 

Och…

Tips och trix för hur andra arbetat med att alla 
perspektiv kan finnas i 
skolambassadörsskapet?  



Att få schvung i arbetet
- gruppdiskussioner och arbete.



Arbetsgång

- Sätt er i era grupper.

- En deltagare berättar i tio minuter.

- Återkopplingsdiskussion i femton 
minuter där tips och idéer ges för 
ett framtida arbete.

- Nästa person tar vid…



Utgångspunkter för samtalet:

Berättelsen:

Berätta om din aktivitetsplan och ditt 
och din skolas arbete i 
skolambassadör för EU.

- Vad i aktivitetsplanen har gjorts 
och vad kommer att göras? 

- Finns det något som planen inte 
säger?

- Hur kommer arbetet fortsätta och 
utvecklas 19, 20, 21….

Återkopplingsdiskussionen:

- Hur väl stärker aktiviteterna i 
planen skolans arbete med målen 
för programmet?

- Vad kan utvecklas i arbetet och hur 
kan detta föras in i 
aktivitetsplanen?

- Ge tips och trix för att utveckla 
arbetet ytterligare.



Utmaningar i rollen som 
skolambassadör



Att leda skolutveckling är inte lätt
Några framgångsfaktorer och utmaningar

- Maktneutralt innehåll (erfarenhet)

- Maktneutral form (erfarenhet)

- Att det är kärnan i lärares praktik som stärks och high-
lightas

- Att det innebär att metoder, innehåll eller förhållningssätt 
aktivt provas 

- Att metoder, innehåll och förhållningssätt som ska provas 
planeras tillsammans…

- …och utvärderas tillsammans: effekten av dem i lärande, i 
trygghet, engagemang.

- Elevresultatet är analysobjektet och inte lärarens praktik.

- Tydligt syfte med utvecklingsinsatsen med ledning av 
rektor. Helst i konsensus i lärarlag.



Skolambassadörsrollen

Vilka utmaningar och möjligheter upplever du med 
din roll som skolambassadör?

Hur skulle du önska att du fick mandat att 
arbete? Vad behövs av organisationen?



Avslutningsvis…

Ett filmklipp att fundera över



Hur gör du då?
Ta tillfället i akt att uppdatera din 
aktivitetsplan.

- Vilka aktiviteter vill du arbeta med framöver.

- Hur ska du göra det? När?

Fyll i och fyll på med all ny kunskap du fått 
under dagen!
(Amöbafritt och lätt att sätta i verket)



Tack!

Jag är övertygad om att era verksamheter har 
tagit och kommer att ta stora kliv kring 
kunskapen om EU och den europeiska dimensionen
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