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KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1

NYHETSBREV KOMPETENS 2020!  

  
Sara Lundh, aulan Wargentin, Medarbetardagen 2016-08-22 

 
KOMPETENSPORTALEN – SNART 600 INLAGDA 

Nästan 600 personer finns nu inlagda i vår kompetensportal – kul!  
Har du inte hittat dit, så finns den på www.jgy.diplomautbildning.se 
Du loggar in med e-postadress och lösenordet små bokstäver:  
antingen jgy123 eller jgy 
 
Saknar du inlogg, eller kommer inte in? 
Hör av dig – till din enhets kontaktperson eller till Monica Sandström  
som är projektledare; monica.sandstrom@jgy.se 070-368 2034 

 
VAD FINNS I KOMPETENSPORTALEN? 

Du hittar fem olika flikar: 
Program  Förslag på utbildning utifrån tio olika teman. 
 

Utbildningskatalog  Nästan 150 webbutbildningar, där du kan få Diplom när  
du gjort klart. Använd mobil, surfplatta eller dator. 

 

Föredrag               Cirka 500 föreläsningar med 220 föreläsare. 
 

På-plats-utbildning 100 utbildningar som vi upphandlat för er att använda. 
Föreläsaren kommer till er. Föreläsningar, work-shops, 
handledning i större och mindre grupper. 

 

Mina sidor  Där kan du hitta kollegor, fylla i önskemål mm. 

 Tips från dina kollegor! 

Du som vill lära mera om Officepaketet – gå in på fliken Utbildningskatalog. 
Skriv in till exempel word i sökrutan så kommer den utbildningen upp. 
 

TACK FÖR SENAST! 
 
Tack för ert deltagande och 
engagemang vid medarbetardagen 
den 22 augusti som var en del av 
projekt Kompetens 2020. 
 
Dagen planerades av projekt-
gruppen för Kompetens 2020 med 
praktiskt bistånd av vaktmästeri, 
tekniker och café Lyan på 
Wargentin. 
 
I detta nyhetsbrev finner du 
 
Sidan 1 
Om inlogg i kompetensportalen 

- Vad finns i kompetensportalen? 
- Tips från kollegor 

 
Sidan 2 
Kompetens 2020, deltagande skolor 
På-plats-utbildning information och 
utbildningarna i ABC-ordning 
 
Sidan 3 
Projektgruppen, kontakta gärna 
Rutiner avrop av på-plats-utbildning 
Teman och mål i projektet 
 
Sidan 4  
Program måndag och  
tisdag vecka 44 
 
 
Trevlig höst! 
 
Mikael Cederberg 

 

 

 

Årgång 2016 – nr 1 oktober 

”Jättebra tips för eleverna 
om studieteknik”. 
hälsar lärare i Svenstavik och på 
Österängen, som visar sina elever. 

 
Gå in på fliken Utbildningskatalog. 
Skriv in studieteknik i sökrutan så 
kommer utbildningen upp. 

http://www.jgy.diplomautbildning.se/
mailto:monica.sandstrom@jgy.se
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PÅ-PLATS-UTBILDNINGARNA – 100 INLAGDA 
 

Projektet har upphandlat föreläsningar, utbildningar, workshops och 
handledning till era skolor. Vi har tecknat ramavtal som Mikael Cederberg 
skrivit på som ordförande i styrgruppen.  
 

Ni går in i portalen och klickar på fliken På-plats-utbildningar.                      
Där hittar ni massor av utbildningar som ni kan avropa till era enheter. 
Nere till vänster kan du klicka fram vad utbildningen kostar. Det är totalpriset 
och inte ens resa tillkommer. Ni kontaktar föreläsaren direkt och anpassar. 
 

Varje rektorsområde beslutar om vilka utbildningar ni ska handla. 
Här är två exempel – samt många rubriker. Titta in i portalen! 

 
 

 
  

  

Kompetens 2020! /JGY PO1 

Kompetensutveckling av personalen: 

- Fjällgymnasiet Svenstavik 

- Härjedalens Gymnasium 

- JGY Ro 1 och 2 Wargentin 

- JGY Ro 4 Fyrvalla 

- JGY Ro 5  

Bispgården, Bräcke, Österängen 

- JGY Torsta och Wången 

- JGY kansli och centralt övrigt 

- JGY elevhälsa 

------------------------------------------- 

E-post till projektet: 

kompetens2020@jgy.se 

 

      
PÅ-PLATS-UTBILDNINGAR I ABC-ordning!                                                 

Arbeta effektivt utan stress för dig som arbetar i skola 

Att arbeta effektivt utan stress 
Att arbeta med värdegrund som styrning för verksamheten 

Att behandla andra som dom vill bli behandlade 

Att bemöta och förebygga hot och våld i skolan 
Att främja konflikter men stoppa kränkningar, workshop 

Att intervjua unga - skapa trygghet för samtal 

Att jobba med värdegrunden 

Att ledare och samordna utan att vara chef 
BAM- Bättre arbetsmiljö 

Bemötande - föreläsning och workshop 

Bemötande, kommunikation, ledarskap, konflikthantering, arbetslag 

Coachande mentorskap, workshop 

Delaktighet och elevmedverkan, ett sätt att förebygga våld och kräkningar 

Delaktighet, en mänsklig rättighet, workshop 

Den goda arbetsplatsen: värderingar, normer, egenansvar, mänskliga relationer 

Den konfliktmedvetna arbetsgruppen, föreläsning 

Den konfliktmedvetna arbetsgruppen, workshop 

Det konfliktmedvetna ledarskapet, föreläsning 

Det konfliktmedvetna ledarskapet, workshop 

Digitalisering och digitaliseringens utmaningar 

Droger och konflikthantering 

Effektiva och kreativa möten 
Effektivare kommunikation och konflikthantering 

Entreprenörskap i skolan ett mind set, workshop 

Entreprenörskap så mycket mer… föreläsning 

Entreprenörskapet en värdering, workshop 

Etik, mångfald och jämställdhet i näringslivet 

Ett ben kortare, men ett helt liv rikare! 

Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv på likabehandlingsarbetet 

Ett styrke- och behovsfokuserat mentorskap, workshop 

Feedback 
Från idé till verklighet, workshop 

Från skolbänken till EM-vinnare i Entreprenörskap, föreläsning 

För en inkluderande skola 

Förebyggande konflikthantering 

Företagsamhet hur applicerar vi det i skolan? Workshop 

Förhållningssätt - föreläsning och work-shop 

Grundkurs i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR 

Handledning för skolan 

Hantera besvärliga situationer & människor 

Hot och våld, föreläsning 

Hot och våld, workshop 

Hur bemöter man drogfrågor? 

Hur du skapar kreativa, meningsfulla, effektiva möten inom skolan 

Hur hittar vi förebilder i näringslivet? workshop 

Hur kan mål minska risken för drogmissbruk? 

Hur negativa värderingar kan skapa missbruk 

Hur väcker vi Företagsamhet och Motivation? föreläsning 

Individualisering, funktionsnedsättning, extra anpassning, validering 

 

Introduktion till mentorskap, workshop 

Kaffe med Vision, workshop 

Kommunikation och bemötande 

Kommunikation och mentorskap 

Kommunikationsutbildning om att förstå och bli förstådd 

Konflikthantering för skolan 
Konflikthanteringens ABC, workshop 

Kontaktskapande kommunikation, workshop 

Krishantering för chefer, ledare och krisgrupper, föreläsning och workshop 

Krishantering, föreläsning 

Krishantering, workshop 

Ledarskap 

Ledarskap 

Ledarskap för skolan, föreläsning 

Ledarskap för skolan, workshop 

Likabehandling, jämställdhet, icke diskriminering, 
tillgänglighet 
Med glädjen som drivkraft 

Mediarelationer 

Mentorskap 

Mentorskap del 1, workshop 

Mentorskap, grupphandledning 

Mentorskap, samtal, kommunikation och motivation 

Mentorskap; kommunikation och samtal, workshop 

Metoder i konflikthantering, workshop 

Motivation 

MR-dilemman - Barnkonventionen, workshop 

MR-dilemman - icke-diskriminering, workshop 

Mänskliga Rättigheter-dilemman: Frihet eller säkerhet? workshop 

Mänskliga rättigheter 

Normkritiskt lärande för icke-diskriminering, workshop 

Normkritiskt lärande för jämställdhet, workshop 

Normkritiskt lärande för tillgänglighet, workshop 

Näringslivet från ett elevperspektiv, föreläsning och storytelling 

Nätverk och Företagande, workshop och föreläsning 

Professionellt bemötande 

Profilanalys inom bemötande 

SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken 

Samtal för förståelse och förändring 

Samtal och motivation 

Samtalsmetodik för professionella utvecklings- och förändringssamtal 
Skolans värdegrundsarbete, föreläsning 

Små, medelstora och stora företag 

Språk i alla ämnen - hur gör vi i praktiken? 
Språkets makt - nyckeln till att inkludera nyanlända i skolan 

Varför elevdemokrati? föreläsning 

Vikten av förebilder från näringslivet, föreläsning 

Vinnande ledarskap 

Våga vilja vinna 

Värdefull feedback 

Värdegrund 

Ökad energi och arbetsglädje 
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VI REPETERAR VÅRA 10 TEMAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI REPETERAR MÅLEN I KOMPETENS 2020!  

Kompetens 
2020!         

JGY PO1 
Projektgrupp

Wargentin 1 
Tord Theland

Wargentin 2 
Ann-Sofie 
Tallbom

Fyrvalla
Sara Jordahl

Bräcke 
Bispgården

Mia Eliasson

Härjedalen     
Anna 

Gustafzon

Berg          
Ann-Kristin 

Jonsson

JGY kansli    
Richard 

Lainegard

JGY centr,Öä 
Wång,Torsta   

Monica 
Sandström

KONTAKTA PROJEKTGRUPPEN 
Monica Sandström, projektledare  

070-368 2034 monica.sandstrom@jgy.se 
kontaktperson Österängen, Torsta, Wången, JGY centralt 
 

Maria Eliasson, bitr projektledare 

073-054 3023 maria.eliasson@jgy.se 
utbildningsledare kontaktperson Bispgården och Bräcke 
 

Tord Theland, utbildningsledare 

010-490 2542 tord.theland@jgy.se 
Kontaktperson, Wargentin Ro 1 
 

Ann-Sofie Tallbom, utbildningsledare 

010-490 2544 ann-sofie.tallbom@jgy.se 
kontaktperson Wargentin Ro 2 
 

Sara Jordahl, utbildningsledare  

070-185 9078 sara.jordahl@jgy.se 
kontaktperson Fyrvalla 
 

Ann-Kristin Jonsson, delprojektledare  

070-685 2945  
ann-kristin.jonsson@fjallgymnasiet.se 
kontaktperson Fjällgymnasiet, Berg 
 

Anna Gustafzon, delprojektledare  

0680-162 97  anna.gustafzon@herjedalen.se 
kontaktperson Härjedalens Gymnasium 
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PROGRAM VECKA 44 
MÅNDAG 31 OKTOBER: förmiddag – bekanta dig mera med Kompetensportalen. 
     eftermiddag – föreläsning och valbara seminarier MIUN 
     Mittuniversitetet sammanställer programmet. Egen lunch. 
 
TISDAG 1 NOVEMBER: program heldag med SPSM enligt nedan – välkommen! 
     Lunch och fika ingår. 

 Kompetens 2020! jobbar även med att lägga in webbutbildningar i portalen från till exempel Skolverket, SPSM och 

arbetsmiljöverket. Har du tips på webbutbildningar från t ex olika branscher, tveka inte att höra av dig till projektgruppen! 

Tillsammans har vi ett otroligt kontaktnät – dela gärna med dig av dina kontakter, kunskap och tips! 


