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Kallelse till möte den 22 september kl 12-16 om resultaten i förstudien ”Stödjande skolan” 

 

Målgrupp: Gymnasiechefer, rektorer inom gymnasieskolan – nationella program och IM 

Tid och plats: Kl 12-16 på Active stay i Borlänge  

 

Bakgrund 

Dalarna står inför samma utmaningar som resten av landet när det gäller ökat antal 

studieavhopp. I intervjuer och möten med referensgrupper har det framkommit att det finns 

behov och intresse av att arbeta mer förebyggande. Exempel på utvecklingsmöjligheter som 

lyfts fram är kompetensutveckling när det gäller relationer och förhållningssätt, rutiner för att 

möta elever som är på väg att hoppa av och utveckla överbryggning av grundskola 

gymnasium. Förstudien som gjordes i syfte att ge ett underlag för kommande projekt att jobba 

vidare med, för att förhindra avbrott på olika sätt. I samverkan med Region Dalarna så har två 

ansökningar om regionala eu-projekt gjorts; det ena syftar till kompetensutveckling av 

befintlig personal och den andra syftar till verksamhetsutveckling inom gymnasieskolan för 

att förhindra studieavhopp. 

 

Dagens upplägg 

12-13 Lunch 

13-1330 Föredrag om förstudien och projektet Plug Ins insatser   (Pernilla Bremer, Karin Rosenberg 

och Göran Ehn) 

1330-1400 Information om de nyligen inskickade ansökningarna till Socialfonden samt 

planen om förankring och upplägg.  (Göran Ehn och Karin Rosenberg) 

14-1530 – Gruppdiskussioner kring frågorna: 

Att skapa och ha goda relationer mellan skolpersonal och elever, med 

bemötande och respekt, är en avgörande faktor för lärandet och särskilt för de 

elever som har svårigheter och/eller ligger i riskzonen att hoppa av skolan.  

Detta är centralt i ett främjande och förebyggande arbete. Då ett flertal studier 

visat att detta är en framgångsfaktor, kommer våra diskussioner att ta avstamp i 

detta.  

 Vad behövs i min skola för att minska studieavhoppen? 

- Hur bör kompetensutveckling för rektorer och lärare se ut? 

 

 

Anmäl er till pooja.parekh@fbregionen.se senast den 7/9. Meddela även eventuella allergier. 


