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NYHETSBREV 2 KOMPETENS 2020!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kompetensdag med SPSM, aulan Wargentin, tisdag vecka 44, 2016-11-01 

 

NY WEBBUTBILDNING OM JÄMSTÄLLDHET /DECEMBER/  

Att få beviljade projekt från ESF, sociala fonden, innebär krav på oss att jobba 
med jämställdhet. Vi presenterar en ny webbutbildning om jämställdhet 
som läggs i vår kompetensportal på jgy.diplomautbildning.se. Den spelas in i 
dagarna och finns tillgänglig i andra halvan av december. Det kommer 
närmare information om detta i december månads Nyhetsbrev. 
 

LÄNKAR I NY FLIK I KOMPETENSPORTALEN /DECEMBER/  

Projektgruppen sammanställer just nu olika länkar som kommer att läggas  
in på en egen flik i kompetensportalen. Det handlar till exempel om länkar till 
Skolverkets och SPSM:s olika webbutbildningar. Har du tips på länkar – 
kontakta projektgruppen. Länkarna lägger vi in i december. 
 
När fliken ”Länkar” läggs in, kommer ”På-plats-utbildningarna att flytta till 
fliken ”Utbildningskatalog”, som blir tvådelad; Webb- och På-platsutbildning  

 Tips från dina kollegor! 

 

 

 

       

 

 

SNART ÄR DET ÅR TVÅ 
 
Projektet är nu rejält inne i genom-
förandefasen och går under våren  
in i år två. Ett stort tack från oss i 
styr-gruppen till alla er i personalen 
för att ni börjat arbetet med att 
använda kompetensportalen som  
en resurs.  
 

I detta nyhetsbrev finner du 
 

 sidan 1 
Ny webbutbildning om jämställdhet 

- Länkar i ny flik i kompetensportalen 
Tips från kollegor 
 

 sidan 2 
Fråga om följeforskare 
Kompetens 2020 finns på Facebook 
Vi har fått in förslag 
102 diplom 
 

 sidan 3 
Projektgruppen 
Mycket intressant… 
Vecka 44 
Nyhet! Gästinlogg i portalen 
 

 sidan 4  
Drömmen om det goda 
Styrgruppen 
Horisontella principer 
På-plats-utbildningar 
 

Trevlig början på vintern! 
 
Mikael Cederberg, ordf styrgruppen 

 

 

 

Årgång 2016 – nr 2 november 

 

Under fliken Föredrag.se  
tipsar vi om följande  
föreläsningar med 
John Steinberg: 
1.Co-coaching 
2.Hitta styrkorna 
3.Lektionen är helig 
4.Världens bästa fröken 
5. Den lönsamma hälsningen

FÖRELÄSNING     JOHN STEINBERG 
                                              fil Dr i Pedagogik 

 

Hur är det att ha en son som har ADHD? Vad 
händer i kontakt med skola och myndigheter? 
Inspirerande och lustfyllt om ett svårt ämne. 

FÖRELÄSNING 

ADHD – Hinder eller 
möjligheter? 
Elisabeth Wahlin 

WEBBUTBILDNING 

HBTQ-diplomering 
Jan-Eric 

 Borneblad Norman 

FÖRELÄSNING 

Relationsskapande samtal 
med barn och ungdomar 

Petter Iwarsson, BRIS 

WEBBUTBILDNING 

Motiverande samtal 

Beteendestilar o kommunikation. Sluta sopa 
konflikter under mattan mm. Sex st utbildare. 

Rollen, behov, bilder, story, workshops, röd 
tråd, PPT, relationer, inspiratör, förändring, 
kulturskapande mm. Fyra st olika utbildare. 

WEBBUTBILDNING 

Bli en bra utbildare 
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KOMPETENS 2020! FINNS ÄVEN PÅ FACEBOOK 
 

För dig som använder Facebook, så hittar du nu också projektet på 

Facebook. Du söker Kompetens 2020 eller @kompetens2020 

Där skriver vi om det som händer ur projektgruppens synvinkel och  

tipsar även om annat som händer. Välkommen att gilla sidan. 

 
 WEBBUTBILDNINGAR - 102 DIPLOM UTFÄRDADE  
 augusti till och med oktober 2016 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 Per Måhl 
 BETYG och BEDÖMNING  
 Per är lärare, expert och  
 föreläser om: 
 betyg, bedömning,  
 elevinformation 
 
Charlotte Signahl 
Mångfald – besvärligt  
härligt! 
Får man skratta åt  
rasister? Är han bög  
eller homosexuell?  
Hur sitter folk i rullstol? 
Diskriminering. 

 
Stefan Hertz 
Att handskas med  
”besvärliga” grupper. 
En verktygslåda för att 
vända klassen och få  
en fungerande grupp. 

  

En fråga vi fått:                                
Ska projektet ha följeforskare    
- och hur går det med det? 

Javisst ska vårt projekt ha följe-

forskare. Det finns nu följeforskare 

upphandlade av Europeiska 

Socialfonden nationellt.  

 

Upphandlingen har blivit försenad 

men nu är det äntligen dags och 

möjligt för oss att få en följeforskare 

på plats som även ska stötta oss  

med utvärderingar. 

 

Det är ESF som ansvarar för den 

upphandlingen och vi hoppas det är 

klart i början av 2017. 

 

      

VI HAR FÅTT IN FÖRSLAG   
Vi har i projektgruppen fått förslag på  
olika föreläsare. Vi jobbar just nu och 
undersöker möjligheter för följande: 
 

 
I SVT:s serie vill Kalle Zackari Wahlström 
få skolungdomar att röra på sig mera  
– det svåraste han någonsin gjort. 
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KONTAKTA PROJEKTGRUPPEN 
 

Monica Sandström, projektledare  

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

Richard Lainegard, projektekonom 

010-490 2433 richard.lainegard@jgy.se 
kontaktperson ekonomi, JGY kansli 
 

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, delproj.ledare 070-685 2945  

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

Anna Gustafzon, delprojektledare  

0680-162 97  anna.gustafzon@herjedalen.se 
kontaktperson Härjedalens Gymnasium 

 
 
 

MYCKET INTRESSANT - hur kan vi vara med? 

... så kan vi sammanfatta reaktionerna från skolchefer, 

rektorer och förskolechefer vid många olika möten de senaste 

veckorna i Östersund, Krokom, Ragunda och Bräcke 

kommuner. Dessa kommuner är tillika JGY:s ägarkommuner. 

Det som personerna fått lyssna och tittat på är introduktionen 

till projekt Kompetens 2020 och den uppbyggda kompetens-

portalen. Syftet med förankringen är att JGY:s ägarkommuner 

med flera ska känna till att vi jobbar fram en kompetensportal.  

Vi har även introducerat olika personer från Region J/H i vårt 

arbete med portalen, samt representant från vård- och 

omsorgsförvaltningen i Östersund. Jämtland-Härjedalens 

Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. 

 
Bild från möte med Bräcke kommuns skolledare november 2016 

  
 

VECKA 44 – så gjorde vi 
Under veckan jobbade många med 
Kompetensportalen, deltog vid olika 
branschmöten, hade webbuppkoppling, interna 
föreläsningar samt deltog vid Mittuniversitetets 
föreläsningar på måndagen och dagen med 
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
på tisdagen. Tack till er alla som var med på 
olika sätt.  
 
Det var många temaområden som vi hann med 
på olika sätt;  
näringsliv,  kommunikation,  
anpassningar,  mentorskap,  
bemötande,  jämställdhet,  
lärande,  stresshantering,  
demokrati och  digitalisering  
… bara för att nämna några. 

NYHET! GÄSTINLOGG I PORTALEN 

Efter genomförda introduktioner av Kompetens 2020 i JGY:s 

ägarkommuner har vi fått förfrågan om gästinlogg i vår 

kompetensportal. Det är nu möjligt, med vissa begränsningar. 

De som varit på introduktionsträff om portalen är målgrupp. 

Välkommen att höra av dig till vår  

projektledare Monica Sandström, 070-368 2034 

E-post: monica.sandstrom@jgy.se 
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Kompetens 2020 är ett projekt JGY PO1,  
med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF.  
 

Stödet från socialfonden innebär att vi också  
har uppdraget att jobba med fyra  

HORISONTELLA PRINCIPER  
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-
information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/ 
 

1 Jämställdhetsintegrering  
Jämställdhet ska integreras i allt arbete under  
programperioden 2014-2020. Läs mera:  
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-
information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-
kriterier/Jamstalldhetsintegrering/ 
 

2. Tillgänglighet 
Vad är tillgänglighet? En mänsklig rättighet. 
Principen om tillgänglighet handlar om att samhället och arbetslivet ska 
vara tillgängligt för alla. Personer med permanenta eller tillfälliga 
funktionsnedsättningar ska ha möjligheten att delta i arbetslivet på lika 
villkor. Läs mera: 
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-
socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Tillganglighet/ 
 

3 Icke-diskriminering  
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning 
finns skydd mot diskriminering som har samband med 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska 
vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion 
eller annan trosuppfattning. Läs mera: 
http://www.esisupport.se/support/kunskap/horisontella-principer/icke-diskriminering/ 
 

4. Ekologiskt hållbar utveckling  
Vad är hållbar utveckling och varför behövs det? 
Hållbar utveckling har tre dimensioner: en ekonomisk, en social och en 
ekologisk (miljömässig). Alla tre är nödvändiga för att samhället ska 
utvecklas i en god riktning, där resurser används på ett smart sätt så att 
även framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda. 
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-
socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Ekologiskt-hallbar-utveckling/ 

 

DRÖMMEN OM DET GODA 

Under våren kommer vi att erbjuda några från varje rektorsområde att gå 
en grundutbildning för lärare för att sedan vara piloter i sina områden.   

 
Drömmen om det goda har fått stöd från Allmänna Arvsfonden för ett 
nationellt projekt i gymnasieskolor under tre år. Gymnasieelever tränas i 
stillhetsverktyg som hjälper dem att hantera stress, skapa studiero och 
förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

STYRGRUPP FÖR PROJEKT KOMPETENS 2020! 

- Mikael Cederberg, ordförande och förbundschef JGY   

- Håkan Karlsson, Mia Kvist, Ingela Anderzon, Britt Uddegård, JGY 

- Henric Silversnö, Fjällgymnasiet, Helena Larsson, Härjedalens Gymn.  
 

Styrgruppens möten våren 2017: - fre 3/2 och 12/5 kl 09-10 

PÅ-PLATS-UTBILDNINGAR 

120 fina utbildningar finns upphandlade 

och ligger i kompetensportalen. För samtliga 

utbildningar finns tecknade ramavtal, med 

fasta priser 2016-2018. Behöver ni hjälp att 

ordna på-plats-utbildningar, kontakta 

projektgruppen. 
 

KOMPETENS 2020 PRESENTERAR: 
Utbildningar i portalen under rubriken  

Näringsliv 
Utbildare: Skillspartner 

- Med glädjen som drivkraft 

- Våga, vilja, vinna 
 

Utbildare: Rundgrens utbildning 

- Etik, mångfald och jämställhet i näringslivet 

- Mediarelationer 
 

Utbildare: Piece of Value  

- Entreprenörskap i skolan, ett mindset 

- Entreprenörskap i skolan, så mycket mer 

- Entreprenörskapet en värdering 

- Företagsamhet appliceras i skolan 

- Från idé till verklighet, workshop 

- Från skolbänken till EM-vinnare 

- Hur hittar vi förebilder i näringslivet? 

- Hur väcker i företagsamhet och motivation? 

- Näringslivet från ett elevperspektiv 

- Nätverk och företagande 

- Vikten av förebilder från näringslivet 
 

Utbildare: Jämtländsk inspiration 

- Ett ben kortare, men ett helt liv rikare 
 

Utbildare: Frösökompaniet 

- Små, medelstora och stora företag 
 

Utbildare: Diploma utbildning 

- Affärsmannaskap och entreprenörskap 

- Att sälja in sig själv lösningsorienterat 

- Effektiva och kreativa möten 

- Hur kommunicerar företag på Internet? 

- Mediaträning för informationsansvariga 

- Omvärldsbevakning 

 

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Jamstalldhetsintegrering/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Jamstalldhetsintegrering/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Jamstalldhetsintegrering/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Tillganglighet/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Tillganglighet/
http://www.esisupport.se/support/kunskap/horisontella-principer/icke-diskriminering/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Ekologiskt-hallbar-utveckling/
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/Ekologiskt-hallbar-utveckling/

