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NYHETSBREV 5 KOMPETENS 2020!  
F 

 
 

ENKÄT SKICKAS UT I DAGARNA  

Vår utvärderare i projektet heter Kontigo AB. Vissa av er kommer därför 

att få en enkät via e-post som vi vill att ni besvarar. Den beräknas ta 

cirka 10 minuter och handlar om våra mål i projektet 2016-2018; 

O 100% ska känna en stärkt yrkesroll 

O 90% ska uppleva ökad kunskap om jämställdhet och tillgänglighet 

O 70% ska känna sig mera kompetenta i konflikthantering och     

      kommunikation. 

Så här skriver ESF, Europeiska Socialfonden om vårt projekt: 

   ”Projektet innebär kompetensutveckling för personal inom gymnasieskolan     

   som ska medföra ökad kunskap om bemötande, konflikthantering och  

   kommunikation samt olika former av funktionsnedsättningar. Genom stärkt  

   yrkesroll och konkreta metoder och arbetssätt skall det medverka till att färre    

   hoppar av gymnasiet i förtid, och att fler elever lämnar gymnasiet med  

   slutbetyg. Lärarna ska få en fördjupad kunskap i genusfrågor.” 
 

Frågor om enkäten ställs till Kontigo AB, Josefin Hägvide,  

E-post: josefin.hagvide@kontigo.se 

 

Grattis ni 47 personer som tagit DIPLOM i Jämställdhet! 

Utbildningen i Jämställdhet finns utlagt 
till alla som har inlogg i vår kompetens- 
portal. Ni som redan har gjort den kan 
nu se att ni redan har fått validera och  
fått godkänt på fem filmer i den NYA 
utbildningen som lagts ut: 

Jämställdhet för arbetsplatser  
och som vänder sig till privat sektor.  
 
Nedan ser du exempel på webbutbild- 
ningar inom mångfald: 
 
 
 

  
 
 
 

  

Årgång 2017 – nr 5 februari-mars 

januari 
Vårvinter och påsk! 
 

Under första kvartalet har vi bl a 
genomfört flera fina föreläsningar 
via Skype till skolor i projektet.  
 

Det är viktigt att vi ökar 
tillgängligheten att ”sända och ta 
emot” på samtliga skolor.  
 

Nyhetsbrev nr 5 är ett vårligt 
dubbelnummer februari-mars. 
I detta nyhetsbrev hittar du: 

 Enkät skickas ut 
 Webbutbildningar i jämställdhet 
 Uppföljning webbutbildning 
 Tips från JGY Österängen 
 En tillbakablick  
 Kontakta projektgruppen 
 På gång  
 Tips: webbkurs i stresshanering 
 Tips: nya filmer om APL 
 Lista på behov av nya utbildningar 

 

Mikael Cederberg, ordf styrgruppen 

mailto:josefin.hagvide@kontigo.se


E  

Kompetens2020@jgy.se            Logga in på:   www.jgy.diplomautbildning.se       070-368 2034                  

2 
KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1

 

 

UPPFÖLJNING WEBBUTBILDNING AUGUSTI 2016 – MARS 2017  
Här ser du antal/andel som påbörjat och slutfört webbutbildningar samt inlogg.  

Vi vet att vissa arbetslag jobbar tillsammans med utbildningarna. 

Statistik är ett sätt att följa upp, ett annat är att du som fått en enkät från vår utvärderare 

Kontigo via e-post, är välkommen att svara på den. Som vanligt vill vi gärna att du som 

har funderingar på projektet och kompetensutveckling kontaktar oss i projektgruppen. 
 

Vi ser varje månad en ökning av andelen påbörjade och avslutade webbutbildningar.  

Nu är vi uppe i 471 tagna Diplom. De allra flesta av utbildningarna är utbildningar inom  

kommunikation, ledarskap, studieteknik, arbetsmiljö, jämställdhet stresshantering osv. 

När det gäller Wången och Torsta, så är de inte officiellt med i projektet, däremot finns inlogg  

och vi ger dem möjlighet att vara med och utbilda sig via portalen och på-plats-utbildningar.  
 

 

 
 

 
 

 

SE LÄGET I DITT 

REKTORSOMÅDE 

 

Hur har ni gjort på 
JGY Österängen? 

 

För att jobba med portalen 
strategiskt, bestämde vi oss 
och nu tipsar vi er alla: 
 

1. KOLLA ALLAS INLOGG 

Kolla så att alla inlogg är OK i 
dator, surfplatta och telefon. 
 

2. BYT UT ETT ARBETSLAG 

i månaden mot K2020! 
 

3. MERA GEMENSAMT 

Använd gemensamma halv-
dagar t ex vecka 44 o januari.  
 

4. NYHETSBREV 

kopieras och läggs ut i 
personalrummet. 
 

5. TIPSA o TITTA 

TILLSAMMANS på (delar av) 
webbutbildningar och 
föreläsningar. Svara på frågor 
och gör en reflektionsrunda  
över det ni sett. Vi har inte 
gjort hela utbildningarna utan 
gått vidare enskilt. 
 

6. BESTÄM GEMENSAM 

UTBILDNING ni genomför. Det 
blir lättare att koppla till kvali-
tetsarbetet. Obs! gör kursen 

om Jämställdhet också.  
 

7. ARBETA IN TID behöver alla 
ibland. Genom att planera 
med rektor, så kan t ex per-
sonalen förskjuta sin arbetstid 
med hjälp av portalen. 
 

8. VISA ELEVER I KLASSRUM 

Det finns det som passar för 
eleverna också i portalen. 
 

9. PROJEKTGRUPPEN 

kommer gärna och hjälper till i 
arbetslagen eller enskilt! 

 
Hälsningar från JGY Österängen 
genom Monica Sandström 
070-368 2034 
monica.sandstrom@jgy.se 
 

/tillika projektledare K2020! 
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En tillbakablick i projektet JGY PO1 – delar av det som varit år 1 av projektet 

KOMPETENS 2020! februari 2016 - mars 2017 

KONTAKTA PROJEKTGRUPPEN – Vi finns för dig! 
 

Fjällgymnasiet      Härjedalens Gymnasium  
ANN-KRISTIN JONSSON ann-kristin.jonsson@fjallgymnasiet.se ANNA GUSTAFZON anna.gustafzon@herjedalen.se 
 

JGY Wargentin 1     JGY Wargentin 2  
TORD THELAND tord.theland@jgy.se     ANN-SOFIE TALLBOM ann-sofie.tallbom@jgy.se 
 

JGY Fyrvalla       JGY Bräcke, Bispgården, Österängen  
MONICA SANDSTRÖM monica.sandstrom@jgy.se   MONICA SANDSTRÖM monica.sandstrom@jgy.se 

 

JGY Kansli centralt      JGY Torsta, Wången, EHT 
RICHARD LAINEGARD richard.lainegard@jgy.se    MONICA SANDSTRÖM monica.sandstrom@jgy.se 

OKTOBER 2016 
- 13 och 27 oktober KOLLEGIALT LÄRANDE, Österängen 
- 27 oktober IDEAL OCH ÄTSTÖRNING, Wargentin 
- 31 oktober MITTUNIVERSITET föreläsningar 
- 31 oktober, ARBETSSÄTT OCH STRESS, Härjedalen 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
- Nyhetsbrevet för projektet Kompetens 2020! lanserades 
- Facebooksida för Kompetens 2020! lanserades 
 

NOVEMBER 2016 
- 1 november SPSM TILLGÄNGLIG SKOLA  
- 8 november DU SKA VARA PERFEKT Wargentin 
- 27-28 nov KOLLEGIALT LÄRANDE sv-lärare Wargentin 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
- Nyhetsbrev nummer två  
 

DECEMBER 2016 
- Webbutbildning i JÄMSTÄLLDHET lanserades i portalen 
- UNG LIVSSTIL utbildning för grupp i JGY 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
- Nyhetsbrev nummer tre 
- Möten och förankring med grundskolor och andra 
gymnasieskolor och organisationer i Jämtland och 
Västernorrland genomfördes och planerades 
 

JANUARI 2017 
- 9 januari, arbete i arbetslag med KOMPETENSPORTALEN. 
- Lansering av fliken med LÄNKAR i kompetensportalen 
- 23 januari, HÄLSA, för personalen i Bispgården 
- Nyhetsbrev nummer fyra 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
 

FEBRUARI 2016 
- 8 februari, FÖRELÄSNING Stefan Hertz via Skype och på 

Wargentin, om att hantera klasser, möjligheter för alla skolor 
- 22 februari, kväll om INFÄRGNING Fyrvalla 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
 

MARS 2016 
- 14 mars FÖRELÄSNING Per Måhl via Skype och på-plats 
på Wargentin, om betyg och bedömning, möjlighet för alla 
skolor att deltaga 
- 21 mars FÖRELÄSNING Charlotte Signahl via Skype och 
på-plats på Wargentin, om jämställdhet och likabehandling, 
möjlighet för alla skolor att deltaga 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
 
 

FEBRUARI – APRIL 2016 = PLANERINGSFAS 
- Styrgruppen med förbundsledning och rektorer bildades 
- Projektgruppen bemannades 
- Arbete och rapporter gjordes kring jämställdhetsintegrering 
  samt övriga genomförandekriterier till ESF, Socialfonden 
- Analys av forskning om skolavhopp  
- 10 teman sammanställdes 
- Enkät till personalen togs fram och genomfördes 
- Underlag för upphandling av ramavtal utbildningsinsatser 
- Underlag togs fram för upphandling av utvärderare 
- En tredelad strategi för genomförande togs fram 
- Möten hölls även med projektets kontaktperson på ESF 
 

MAJ – JUNI 2016 = START GENOMFÖRANDEFAS 
Personalträffar genomfördes med information om projektet, 
återrapport om enkätens utfall samt koncentrerad 
faktautbildning kring jämställdhet: 
- 23 maj på Fyrvalla - 26 maj på Österängen  
- 30 maj på Torsta - 8 juni i Bispgården  
- 13 juni i Bräcke  - 13 juni Wargentin Ro 2 
- 14 juni i Härjedalen - 15 juni i Berg  
- 15 juni Wargentin Ro 1 - Rektorsträffar i JGY 
Sedan har träffar genomförts för JGY:s direktion och kansli. 
 

JULI 2016 
Under juli månad koncentrerades arbetet på arbetet med att 
bygga upp Kompetensportalen inklusive upphandling av 
utbildningsinsatserna. 
 

AUGUSTI 2016 
- 22 augusti MEDARBETARDAG för all personal, Kollegialt 
lärande med Per Kornhall, 
HBTQ-frågor med Sara Lundh/Claes Schmidt, samt 
introduktion av kompetensportalen. Plats Wargentin. 
- 23 augusti UNG LIVSSTIL, Wargentins personal 
- 23 augusti KOLLEGIALT LÄRANDE , samhällsorienterande 
lärare, JGY 
- 18 augusti KOLLEGIALT LÄRANDE Persåsen,  
för Fyrvallas personal 
- Utbildningar började genomföras i Kompetensportalen 
 

SEPTEMBER 2016 
- 15 september STRESSHANTERING, Härjedalen 
- Utbildningar fortsatte genomföras i Kompetensportalen 
 
 

 
 

mailto:monica.sandstrom@jgy.se
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PÅ GÅNG ÖVERGRIPANDE I PROJEKTET UNDER VÅREN 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Vård o omsorgsförvaltningar samt grundskolor och förskolor i Jämtlands 
Län vill få veta om möjligheten finns att vara med i portalen med sin personal. 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Tack till dig som bidrog med en lista på utbildningar och föreläsningar vi ska 
utveckla. Helt klart är att vi måste ha flera konkreta och goda exempel från 
skolans värld. Monica Sandström möter Diploma i början av maj kring detta. 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Monica Sandström, projektledare för Kompetens 2020 är inbjuden att hålla en 
föreläsning om kompetensutveckling av personalen i Kompetens 2020! vid 
Rikskonferens för Gymnasieskolans Introduktionsprogram i Eskilstuna den 5 
maj. 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Rykten från Britt Uddegård på Fyrvalla säger att vi får med Magnus Ljunggren 
i projektgruppen som utbildningsledare för Fyrvalla från hösten. Britt har 
sällan fel – så välkommen Magnus! 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Vi undersöker tekniskt i JGY hur vi får till så att alla skolor kan vara ”sändare 
och mottagare” på ett enkelt sätt när vi fortsätter utveckla tillgängligheten för 
att följa föreläsningar mellan olika skolor utan att vara på plats.  
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Obs! Vi har erbjudanden om flera föreläsningar via SKYPE under våren – 
projektgruppen hör av sig om det blir så. 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Enkäten från Kontigo är utskickad – du som fått en: svara gärna så fort du 
kan – tack. Den kommer att redovisas vid nästa styrgruppsmöte i mitten av 
maj månad. Kontigo har även intervjuat flera i styrgruppen och 
projektgruppen. I nästa nyhetsbrev rapporterar vi om detta. 
 

KOMPETENS

Officiellt projektnamn: JGY PO1  Givetvis planerar vi för fullt för Medarbetardagen 21 augusti på Wargentin! 
 

 

 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARA TIPSAR OM WEBBKURS: 

STRESSHANTERING 
 
Kursen i stresshantering ger 
redskap för att hantera vardagens 
stress. Kursledaren talar i första 
hand om stress på arbetsplatsen, 
men innehållet kan lätt 
”översättas” och göras tillgängligt 
för de elever i gymnasieskolan 
som kämpar med prestationskrav 
och stress.  
 
Kursen innehåller övningar som på 
ett bra sätt förtydligar kursens 
budskap. 
 
Sara Rudebjer -  JGY Österängen  

TIPS! 10 NYA FILMER FRÅN SKOLVERKET OM DEN VIKTIGA APL:en 
Försök gärna öppna denna länk som innehåller 10 nya filmer från skolverket om APL 
https://m.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhVjr7_JhhvbOVf1mvr8uE6 

Lista på behov av nya utbildningar/föreläsningar mera skolrelaterat 
Tack till er som hjälpte till att fylla på listan som skickades in kring behov framåt. Vi vill gärna ha inspelat. 
Så här ser den ut just nu – tveka inte om du har fler idéer och behov – kontakta projektgruppen! 
 

1. NPF och relaterade tillstånd ADHD, ASD/Aspergers, Tourettes, Språkstörning, Dyslexi, Dyskalkyli, NLD, Tvångssyndrom, OCD 
 

Aktuella frågor   Betyg o bedömning Per Måhl,   Att hantera besvärliga grupper Stefan Hertz,  

Hedersvåld Marieth Ghadimi  Kollegialt lärande Per Kornhall 
Motivation, hantera kriser, integrering Vara professionell och ändå personlig Maria Bauer 
Källkritik, bemötande, konflikthantering Elevmedverkan och elevdemokrati, hur gör man i praktiken 
Infärgning på yrkesprogrammen Kreativ integration Mustafa Panshiri 
Språkutvecklande arbetssätt  Hälsofrämjande skolutveckling 
Digitalisering i skolan  Officepaketet på lätt svenska 
 

Goda exempel mot elevavhopp Här tittar vi naturligtvis på Plug In 2.0 och Pluginnovation.se 

     Goda exempel från gymnasieskolor. 
 

De horisontella principerna  Tillgänglighet, Icke-diskriminering, Ekologiskt hållbar utveckling 

 
 

 
 

 


