


CLL
Eva Åstrand

Nykarleby
Kiti Lindén

Korsholm
Ulrica Taylor



2. Verksamhetsplan och projektet som helhet
Projekttid: 1.3.2019-31.5.2020 

CLL är huvudman och koordinator för hela projektet 

Koordinator: Eva Åstrand 

Projektet har två delgenomförare: 

• Nykarleby (Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre) 

FOKUS: välmående, elevhälsa och delaktighet Koordinator: Kiti Lindén 

• Korsholm (Vörå, Vasa stad, Vasa övningsskola, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad) 

FOKUS: ledarskap och delaktighet Koordinator: Ulrica Taylor 

Gemensam styrgrupp för projektet: Marianne West, Teresia Tötterman, Camilla Forsberg, Kiti 

Linden, Ulrica Taylor och Eva Åstrand



● Socialpedagogiskt tänk på alla nivåer 

(delaktighet)

● Välmående barn och unga som är motiverade i 

skolan och har en vardag som stöder lärandet 

(elevhälsa och välmående)

● Lärande gemenskap som utvecklas 

yrkesmässigt (fortbildning och personalens 

välmående)

● Stärka förutsättningarna för bildningsledningens 

och rektorernas pedagogiska ledarskap 

(ledarskap och utvecklingsarbete)

● Samarbete mellan olika aktörer (delaktighet)

Fyra fokusområden

Ledarskap

Delaktighet

Elevhälsa

Välmående



4. Planerade aktiviteter

Planerade aktiviteter inom de fyra fokusområdena: 

Ledarskap - Delaktighet - Elevhälsa - Välmående



Ledarskap



Ledarskap 

Fortbildningsserie för rektorer 
och skolornas ledningsgrupper 
i Jakobstadsregionen 

Styrgruppsarbetet inom 
Jakobstadsregionen 

Workshop för ledningsgrupper 
inom Vasaregionen

Dialogisk reflektion för rektorer 
inom Vasaregionen



Delaktighet



Delaktighet –
Jakobstadsregionen

Arbetet ute på fältet -

kommunikation 

● Sociala medier 

● Samarbete med andra projekt 

och aktörer: 

○ Hem o skola 

○ Folkhälsan 

○ Barnavårdsföreningen 

● Nätverksträffar 

● Styrgruppsarbetet i 

Jakobstadsregionen 



Delaktighet –
Vasaregionen

Workshop för ledningsgrupper 

Förankring hos beslutsfattare 

Föräldrarnas delaktighet

Fortbildning och delande av 
kunskap
● Skuggning
● Pedagogiska caféer 
● Läsning gör skillnad 

Övrigt: Sociala medier, 
styrgruppsarbete, 
nätverksträffar



Välmående och hälsa



Välmående och elevhälsa 
– Jakobstadsregionen

o Genomgång och ”damma av” regionala planen för 
skolfrånvaro med åk 7-9 skolornas elevvårdsgrupper  

o Arbetsgrupper som utvecklar den skolvisa 
elevvårdsplanen

o Mental träning insatser i testgrupper 
o Lärarens eget välmående 
o Positiv pedagogik i skolan 

Utarbeta/sammanfatta modeller för att jobba med 
lärarnas mindset och med elevernas självkänsla. 

Kuratorer, psykologer, speciallärare
- arbetsgrupp bestående av kuratorer och 
skolpsykologer



Välmående och elevhälsa –
Vasaregionen

Enkätundersökning riktad till 
lärare och övrig personal om 
välmående. 

Elevernas välmående –
utarbetas en modell för hur 
man kan jobba med de mer 
utsatta elevernas välmående



Gemensamma insatser i båda projekten

● Rörelsedax 7.9.2019 

● Läsning gör skillnad 5.10.2019

● Elevhälsakonferens med Petri Partanen 6.2.2020

● Föreläsningar riktade till föräldrar hösten 2019 och 

våren 2020 

● Enkätundersökning riktad till lärare och övrig personal 

om välmående (alla kommuner medverkar inte) 



Tidsplan 1.4.2019-31.5.2020 
April-Maj

2019

•Projektplan
ering 

•Möten med 
bildningsdir
ektörer

•Planering 
”läsning gör 
skillnad” –
arbetsgrupp
smöte, 
möten med 
samarbetsp
arter

Juni 
2019
•6.6. 
Workshop 
för 
ledningsgru
pper med 
Britt 
Lundberg

•7.6. Digital 
reflektion 
för rektorer 

•Arbetsgrup
psmöte –
Läsning 
gör skillnad

Aug 
2019

•Styrgruppsmöte  

•Arbetsgruppsmöte 
Läsning gör 
skillnad 

•Planering –
delaktighet 
beslutsfattare 
med Marina 
Lindell - 29.8 
Workshop i Vörå

•Möte arbetsgrupp 
för elevhälsa 

•BD-möte 26.8

Sept
2019

•Enkät om personalens 
välmående

•4.9 Kiihdyttämö Hfors

•5-6.9 Dialogisk reflektion för 
rektorer

•Välmående och 
stresshantering för 
undervisningspersonal 24.9

•Mental träning för elever 
inleds

•30.9. Workshop för 
ledningsgrupper

Okt 
2019

•Läsning gör skillnad 
5.10

•Pedagogiska caféer 
23.10 i Pörtom skola 
och 30.10 vid Övis.

•Möte arbetsgrupp för 
elevhälsa

•Genomgång resultat av 
enkät om personalens 
välmående okt-dec –
kommunvis

•En verksamhetskultur 
där lärande och 
välmående är i fokus 28-
29.10

Nov 
2019 
•Dialogisk 
reflektion för 
rektorer 6-
7.11

•Pedagogiskt 
café i 
Stenbackens 
skola 13.11

•Positiv 
pedagogik 
och psykologi 
i skolan 12.11

•Styrgruppsmö
te 28.11

•Skuggning 
testas

Dec 
2019
•Mellan-
utvärdering 
av projektet

•Skuggning 
testas

•Möte 
arbetsgrupp 
för elevhälsa

•Positv
pedagogik 
och psykologi 
i skolan 3.12

Januari 
2020

•22-23.1 Dialogisk 
reflektion för rektorer

•Workshop för 
ledningsgrupper 
(jan/feb)

•Möte arbetsgrupp för 
elevhälsa

•Styrgruppsmöte

•Pedagogiska caféer

•Positiv pedagogik och 
psykologi i skolan 
14.01

Februari 
2020

•Konferens om 
elevhälsa – hela 
regionen 6.2

•Fortsättning med 
skuggningsmodellen 
samt utvärdering av 
den.

•Positiv pedagogik och 
psykologi i skolan 11.2

•En verksamhetskultur 
där lärande och 
välmående är i fokus

Mars 2020

•11.3 ”Övis delar” –
pedagogiskt café –
tema öppet

•18-19.3 Dialogisk 
reflektion för rektorer

•½ FBA Kenth 
Hedevåg 

•En verksamhetskultur 
där lärande och 
välmående är i fokus 
2-3.4

April 2020

•Pedagogiskt café om 
modellen för att bemöta 
utmanande elever 

•Tillfälle när kartläggning 
av välmåendeenkäten 
presenteras samt Vörå 
och Närpes berättar om 
erfarenheterna kring att 
jobba med delaktighet 
med beslutsfattare.  
(rektorer, 
ledningsgrupper)

Maj 2020 

•Utvärdering av 
projektet 

Juni 2019

•Rapportering 
till UBS





@hallbarhetsomledord

projekt_hallbarhetsomledord

Cll.fi

Kommunikation:

Sociala medier 
och nätverk

Samarbetsaktörer
Medverkande 
kommuner




