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Tips från dina kollegor! 

 

 

  

 

 

 

  

GOTT NYTT ÅR- 2017! 
 

Kompetens 2020! pågår fram till  
sommaren 2018 och vi jobbar  
vidare med kompetensutveckling  
efter vår tredelade strategi. 
 
I detta nyhetsbrev hittar du: 
- Föreläsningar 8/2 och 14/3 
- Tips från dina kollegor 
- Uppföljning webbutbildningar 
- Fjällgymnasiets resa till Kina 
- Grattis till Diplom i Jämställdhet 
- Mitt Lugn, rapport från Wargentin 
- Utvärderare: Kontigo 
- Sprider projektet 
- Fler kulturmöten, rapport från Sveg 
- Nu även externa länkar i projektet. 

 
  Trevlig start önskas ni alla på  
  nya året! 
  Mikael Cederberg, ordf styrgruppen 

 

 

Årgång 2017 – nr 4 januari 
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UPPFÖLJNING WEBBUTBILDNING AUGUSTI - DECEMBER 2016 
Vi kommer under våren 2017 att följa upp olika utbildningsinsatser som 

genomförts i projekt Kompetens 2020. Vi gör det i samarbete med den  

utvärderare som kommer att finnas på plats om några veckor. Vi har här  

följt upp antal som påbörjat och slutfört webbutbildningar samt hur  

många som har inlogg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fjällgymnasiets resa till Kina hösten 2016 

KOMPETENSUTVECKLING I ETT INTERNATIONELLT 

PERSPEKTIV  

Sedan 2011 har Fjällgymnasiet bedrivit samarbetsprojekt med 

Longhua middle school i Shenzhen. Under åren har vi följt lektioner 

samt genomfört diskussioner med lärare kring lärande, bedömning 

och motivation.  

På skolledningsnivå har samtalen handlat om kompetens-

utveckling, rekrytering och statens inverkan på skolorna.  

Genom att titta på skolutveckling och pedagogisk utmaning i ett 

globalt perspektiv tvingas vi titta på vår egna verksamhet med 

andra ögon.  

Vill du veta mera? Tveka inte att kontakta Fjällgymnasiet. 
 

Ann-Kristin Jonsson Fjällgymnasiet 

/FÖR KÄNNEDOM; UTBYTET GÖRS MED MEDEL FRÅN UHR 

 

GRATTIS TILL DIPLOMET FÖR WEBBUTBILDNINGEN 

JÄMSTÄLLDHET FÖR OFFENTLIGA ORGANISATIONER OCH ESF-PROJEKT 
Ann-Kristin Jonsson, Anna Gustafzon, Anna Kvarneland, Anneli Modin, Bengt Fjällberg, 

Bengt-Olof Johansson, Birgitta Amundsson, Cecilia Axelsson, Cecilia Westlund, Frida Rumppala, 
Helena Eriksson, Jan Ottosson, Jesper Englund, Josefin Karlgren, Karin Torstensson, Kristin Stenberg,          

Lotta Nordström, Mari Leander, Maria Karlsson, Monica Sandström, Nina Hammer, Peter Freij, 
Stefan Eliasson, Therese Martebo, Ulrika Stenberg, Ulrike Wieser, Urban Hallqvist 

 

 

SE LÄGET I DITT 

REKTORSOMÅDE 
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Utbildning för minskad stress och stärkt självkänsla 
Under våren utbildas personal från olika skolor i ”Mitt Lugn” inom 
projekt Kompetens 2020 via den ideella föreningen ”Drömmen om det 
goda”. Försöksverksamhet med elever genomförs på Jämtlands 
Gymnasium Wargentin. Metoden bidrar till att uppfylla skollagens krav 
på en skolmiljö av trygghet och studiero. Projektet går ut på att 
eleverna tränar stillhet, beröring, reflektion och långsam koncentrerad 
rörelse för att på så vis stärka självkänslan, minska stressen och 
hantera jobbiga känslor. Det leder också till bättre koncentration som 
främjar kreativitet, lärande och ett lugnare klassrumsklimat. Mitt Lugn 
drivs på tio skolor runt om i landet och nästa år ska eleverna själva lära 
ut metoden till andra elever.  
                                                     Ann-Sofie Tallbom JGY Wargentin 
 

 

Världen krymper och kulturmötena blir fler  
Den 9 januari var tanken att personalen på Härjedalens gymnasium 
skulle ägna dagen åt integration.  
Meningen var att vi skulle se några av föredragen i Diploma varvat  
med gruppdiskussioner om de olika ämnena inom området.  
 
Nu blir det ju sällan som man tänkt sig. Eftersom några av våra lokaler 
visat sig vara i stort renoveringsbehov behövde delar av personalen 
ägna sig åt flytt istället för integration inför skolstarten.  
 
Pedagogerna berördes lite olika mycket av lokalfrågorna och de som 
hade möjlighet tittade på föredraget ”Världen krymper och 
kulturmötena blir fler” av Ann-Margret Tengblad.  
 
I föredraget berättar Ann-Margret om olika kulturella skillnader, till 
exempel att vi i svensk kultur tycker att det är oartigt att svara i telefon 
under ett möte och vi föredrar ofta att göra en sak i taget. I en del 
andra kulturer betraktas det som effektivt att kunna göra flera saker 
som att besvara en fråga, även om det är under ett annat möte.  
 
Tänkvärt!                            Anna Gustafzon Härjedalens Gymnasium 

KONTIGO Utvärderare 
ESF, Europeiska socialfonden, har nu 
gjort klart upphandlingen av 
utvärderaree. Det blev Kontigo AB som 
vi nu hälsar välkommen in i vårt project 
Kompetens 2020! eller som det officiellt 
heter: JGY PO1. 
 

 

VI SPRIDER Projektet 
Samtliga kommuner i Jämtland samt 
Region Jämtland/Härjedalen har fått 
besök eller planerar in besök för att få 
information om vårt project och vår 
Kompetensportal.  
Mottagandet är mycket gott och 
Kompetensportalen röner stort intresse. 
 
Nu har turen kommit till kommunerna i 
Västernorrland och förra veckan fick 
bade Sundsvall och Ånge besök av vår 
projektledare Monica Sandström. 
 
Bild från mötet 24/1 i Sundsvall  på 
Sundsvalls Gymnasium Västermalm
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PÅ KOMPETENSPORTALEN HITTAR DU NU OCKSÅ EN FLIK MED OLIKA LÄNKAR 
 

Du loggar in på www.jgy.diplomautbildning och klickar på fliken LÄNKAR. Där hittar du nu 70-talet länkar med 
utbildningar, kunskapsöversikter och liknande från olika myndigheter och organisationer, bland annat Skolverket. 
 
  
 
 

 

 

 

KOMPETENS 2020! PROJEKTGRUPP finns för dig: 
Fjällgymnasiet Ann-Kristin Jonsson   Härjedalens Gymnasium Anna Gustafzon  
JGY Wargentin 1 Tord Theland    JGY Wargentin 2 Ann-Sofie Tallbom   
JGY Fyrvalla Sara Jordahl   JGY Bräcke, Bispgården, Österängen Monica Sandström  
JGY Kansli centralt Richard Lainegard JGY Torsta, Wången, EHT Monica Sandström 
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