




Sura barn 
(brist på 

strategi och 
gemensam 

vision)



STRATEGI!!!

• I Vanda utgörs det centrala innehållet i 

strategin av 

1. stadens vision

2. stadens värderingar

3. stadens strategiska mål

• Strategin styr beslutsfattandet, ledningen och 

verksamheten på ALLA nivåer i organisationen. 



Vandas vision: Vanda är en 
föregångare med kurage och 

avspänd attityd och ett centrum 
för tillväxt med ansvar



Vanda stads 
värderingar:
Värderingarna styr 
stadens beslutsfattande 
och hela 
organisationens 
verksamhet. Vanda 
stads värderingar är: 

öppenhet
kurage

ansvarsfullhet 

samhällsgemenskap 



Vi är en 
skola!!!
Läroplanen 
styr vårt 
arbete!!!



Läroplan och strategi
hand i hand =

”en lärande gemenskap”



En lärande
gemenskap

• Skolan ska fungera som en lärande organisation 
som stödjer alla sina medlemmar i lärandet. 

• En lärande organisation ska skapa förutsättningar 
för medlemmarna att lära sig tillsammans och av 
varandra. 

• En lärande organisation ska uppmuntra alla sina 
medlemmar att försöka och att lära sig också av 
misstag. 

• Den ska ge medlemmarna lämpliga utmaningar och 
hjälpa dem att hitta och dra nytta av sina styrkor. 



En professionell pedagogisk kompetensutvecklings
process som

- bygger på stadens strategi och vision
- utgår från modern forskning
- är evidensbaserad
- tar tillvara på beprövad erfarenhet
- är inspirerande
- är praktisk hands-on
- ger direkta effekter på lärandet.



“Den mest
verkningsfulla
kompetensutveck-
lingen leds av
interna coacher 
med support av
externa experter.” 
(JOHN HATTIE, 
2014)



Pedagogisk styrgrupp

• En lärare per skola, strörre
skolor 2-3

• Bygger på frivillighet och 
intresse

• Fungerar som processens
interna coacher

• Träffas ca en dag per månad på
arbetstid – BiVe betalar vikarier



Process och tidtabell:

Våren 2018
• Inledning – ped. Café 28.3.2018
• Anmäla intresse till pedagogisk styrgrupp
• Upphandling av samarbetspartner
• Resultatområdets strategidag 25.4.2018
Hösten 2018
• Startskott – James Nottinghams föreläsning i Helsingfors
• Kartläggning av nuläget…
Processen går vidare
handledd av externa experter… 



Pedagogiskt café 28.3: Brainstorming
kring våra värderingar

öppenhet
kurage

ansvarsfullhet

samhällsgemenskap



Personalmöten 4.4:
Från Brainstorming till konkreta förslag

• Läs igenom det som skrevs ner 
under det pedagogiska cafét och 
markera med gult de punkter ni 
anser att vi främst måste 
uppmärksamma för att utveckla 
pedagogiken i Vanda. Punkterna 
är grupperade under olika 
rubriker för att det ska vara lättare 
att få en helhetsbild. Lägg till 
sådant som ni ännu tycker att 
saknas. 



Strategidag 25.4:
Från konkreta förslag till strategiska målsättningar och åtgärdsförslag



Resultatområdets strategiska målsättningar lå
2018-21

• Utgående från
åtgärdsförslagen
och 
kommentarerna
skapade vi 
resultatområdets
strategiska
målsättningar för 
åren 2018-2021 
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Pedagogisk
kompetens-
utveckling?



On the road again…

Till Edinburgh på jakt
efter samarbetspartner



Challenging Learnings 
huvudkontor i
Northumberland

•Vi berättade vad vi är
ute efter

•De berättade vad de kan
erbjuda



The Learning Pit

• Vi deltog i en workshop för
lärare i en skola I Norra
Skottland

• De hade inlett sin process 
ca. två år sedan



Pic Nic



Målsättningar

• Vi deltog också i en dags utbildning för samma
skolas handledare

• Hela första året går ut på att utbilda
handledarna, de for prova på olika metoder så
att de sedan kan handled den egna skolans
personal



Samarbetspartner =

Det handlar inte om att införa en 
metod, utan om att utveckla ett 
förhållningssätt till att medvetet 
iaktta och synliggöra effekterna av din 
undervisning och elevernas lärande 
och därigenom få redskap att 
utvärdera och utveckla din 
undervisning och din professionalitet. 


