
Skolambassadör för EU
- Att få schvung så här ett halvår senare…
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The world has changed

Och skolan förändras ständigt… 



Uppstartssamtal:
Vad har fungerat bäst i ert arbete med 
skolambassadör för EU än så länge?

Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att 
leda för arbetet med skolambassadör för EU?

Vad har ert arbete resulterat i för eleverna och 
för er organisation?



Processen och dess innehåll
13.15 – 14.15 Att leda för schvung!

Utgångspunkter:

- Hur har stöd och stöttning fungerat?

- Hur har organisationen mött skolambassadörens 
arbete?

- Vilka styrkor och svagheter har ni sett?

- Vad kan utvecklas i ert ledande av arbetet?

- Hur har aktivitetsplanen använts och blivit en del av 
ert arbete på skolan?



Att få schvung i arbetet
- gruppdiskussioner och arbete.



Ni gör skillnad!
Värdet indikerar vilken effekt 
ledarskapsdimensionen har på elevernas resultat 

Målsättande och tydliga förväntningar

Strategisk resursfördelning

Säkerställa undervisningskvaliteten

Leda lärares lärande och utveckling

Säkerställa en trygg och säker miljö

0.42

0.31

0.42

0.84

0.27



Att leda skolutveckling är inte lätt
Några framgångsfaktorer

- 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.



Vad säger och planerar era ambassadörer?

Strasbourg

Bryssel
Europahuset

YrkesmässorUndervisningen

Kollegialt 
lärande, med 

EU i fokus

Tjänstemän

Nationella 
och lokala 
politiker

Inbjudna 
talare

Studieresor

Skolval -
Europaparlamentet

E-twinning

Erasmus+

Parlamen-
tariker

APL-
upplevelser

yrkes-
verksamma

Elevdrivna 
aktiviteter

Kunskaper och kunnande Europeiska dimensionen



Surra!

Hur kan ni som rektorer stötta och 
stödja detta arbete, med aktiviteter 
som dessa?

Hur kan arbetet med skolambassadör 
för EU prioriteras i flödet av insatser?

Vad skulle du önska att din 
ambassadör tog med sig till din 
organisation, till din kommun?



Så här, lite mer konkret…

https://www.mentimeter.com/s/5c8
1d513bb07c09ffb947a909220cff9/
2415cee9a0b8
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