
 
 

Svenskspråkig utbildning  

 

 

 
 

SEMINARIUM FÖR 

NÄTVERKET FYREN 
och de 

REGIONALA KOORDINATORERNA 
för tutorlärarverksamheten 
 
   10.9.2019 på Utbildningsstyrelsen  

(rum Plaza, vån 5) 
 

 
Till höstens seminarium för det svenska nätverket Fyren inbjuds de regionala 

koordinatorerna för tutorlärarverksamheten. Syftet är skapa en gemensam 

diskussion om insatser för skolutveckling och dra nytta av synergieffekter av 
utvecklingsarbetet i de bägge nätverken. Innehållet i seminariet fokuserar på 

välbefinnande och språklig kompetens som grund för motivation och lärande. 
 
 

Under seminariet presenteras aktuellt inom den nationella 
utvecklingsverksamheten och verksamheten inom de båda nätverken. Vi får ta 

del av och diskutera aktuella forskningsresultat om kopplingen mellan språkliga 

färdigheter och pedagogiska metoder och hälsa och välbefinnande. Lokala 
utvecklingsprojekt inom programmet Framtiden för den jämlika grundskolan och 

kampanjen #denbästaskolan presenteras.   
 

 

Anmälningar görs via denna länk senast 2.9.2019. Seminariet är avgiftsfritt.  
Deltagarna står själva för kostnader i anslutning till resor och eventuellt logi.  

(Förändringar i programmet är möjliga.)   

                        
 

Hjärtligt välkommen! 
 
 

Maj-Len Engelholm   Kristian Smedlund 
undervisningsråd  undervisningsråd 

 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/B773A25A3E3AA17F


 
 
 

Program:  
 
kl. 9.30   Morgonkaffe 
 
   10.00   Välkommen! 
  Aktuellt inom den nationella utvecklingsverksamheten 

Maj-Len Engelholm m.fl. från Utbildningsstyrelsens enhet för 
svenskspråkig utbildning  

     
   Kort information om Fyren-skolors utvecklingsverksamhet och  
   utvecklingen av tutorlärarverksamheten 
     
     Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga  

skolorna?  
Presentation av resultat av en utvärdering i åk 1–6 med aspekter 

på välbefinnande och motivation. 
  Jan Hellgren, utvärderingsexpert, Nationella Centret för  

Utbildningsutvärdering (NCU) 
 
Diskussion 
 

   12.15   Lunch  
 
   13.00  Pedagogikens roll för jämlik hälsa 

Aktuella forskningsresultat om kopplingen mellan pedagogiska 
metoder, jämlika skolresultat och hälsa, samt aspekter på 
jämlikhet när det gäller välbefinnande; presentation och 
diskussion. 
Helena Lohmann, projektledare vid Nordens välfärdscenter  

   
     #Hållbarhet som ledord  

Utvecklingsverksamhet i Österbotten med målsättning att 
utveckla nya pedagogiska angreppssätt med fokus på 
välbefinnande och att minska skolfrånvaro presenteras. 
Camilla Forsberg, projektledare CLL, tillsammans med 
kommunrepresentanter 

 
      Nätverksdiskussioner  

om utvecklingen av ledarskap och pedagogik i syfte att främja 
 välbefinnande  

Kaffeservering under arbetets gång 
   

Sammanfattning  
 
   16.00  Dagen avslutas 
 
 


