
Utvecklingsprojekt 2014  

 
Under 2014 kommer Elsa Brändströms skola/Birgittaskolan att använda 1 775 000 

kronor för utvecklingsprojekt från eget kapital som vi efter kommunfullmäktigebeslut 

får ianspråkta.  

 

 

Pedagogisk utveckling 

 
Vuxenpedagogisk kompetensutveckling på Elsa Brändströms skola 

Inom vuxenutbildningen finns behoven av kompetensutveckling bl.a. när det gäller 

vuxenpedagogiskt förhållningssätt och bemötande, validering och validerande 

förhållningssätt. I samarbete med universitetet kommer en serie föreläsningar att ges för 

personal inom vuxenutbildningen.  

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Elsa Brändströms skola 
 

 

Videoanalys inom SFI 

Skolforskaren John Hattie har i sina studier sammanställt faktorer som har betydelse för 

elevers lärande. Videoanalys av undervisningen visade sig vara en av de faktorer som har 

störst påverkan. Syftet med detta projekt är att förbättra undervisningen genom videoanalys av 

SFI-lärares undervisning samt att sprida kunskap om Hatties forskning.  

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Elsa Brändströms skola 
 

 

Metodutveckling 
 

Matematik inom SFI 

Elever som kommer till SFI-grupperna har mycket olika förkunskaper i ämnet matematik. Vi 

kommer i detta utvecklingsprojekt att planera för moduler som skapar större möjligheter till 

individualisering och individuell studietakt. Vi kommer också att utarbeta material, anpassat 

till vuxna. 

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Elsa Brändströms skola 

 

 

Övergripande arbetssätt med IT i undervisningen på Elsa Brändströms 

skola/Birgittaskolan 

Genom samverkan mellan olika kategorier av lärare vill vi göra en grundlig genomlysning av 

verksamheten idag avseende IT-strategier i det pedagogiska arbetet. Vi kommer också 

kartlägga och utvärdera appar för olika ändamål/olika behov hos elever. 

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Elsa Brändströms skola och Birgittaskolan 
 

 

 

 



Fortsatt utveckling av distansutbildningen inom Elsa Brändströms skola 

Vi ser ett ökande intresse för distansstudier även bland elever med dåliga erfarenheter från 

tidigare studier. Vi vill med detta utvecklingsprojekt strukturera verksamheten för elever som 

läser på distans på EB för att stötta dem så att de når målen med godkända betyg. 

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Elsa Brändströms skola 

 

 

Elevstöd  
 

Utveckling av mentorsrollen på Birgittaskolan 

Mentorskapet har blivit allt viktigare i arbetet som lärare. Genom ett effektivt mentorsarbete 

ser vi möjligheterna att öka måluppfyllelsen för våra elever. För att utveckla mentorsrollen 

behöver vi revidera befintliga dokument, arbeta med coachning och kollegial handledning. 

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Birgittaskolan 

 

 

Yrkesintroduktion på Birgittaskolan 

Till yrkesintroduktionen kommer elever som har mycket olika skolbakgrund, varierande 

åldrar, flera har varit i Sverige en kort tid och vissa av eleverna har av skilda anledningar 

misslyckats med sin tidigare skolgång. För att hjälpa eleverna att nå sina olika mål och 

därmed öka deras förutsättningar att i framtiden bli anställningsbara behöver vi arbeta vidare 

med att utveckla teamet kring eleverna där lärare och personal med olika kompetenser ingår. 

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Birgittaskolan 

 

 

Yrkesinriktad SFI – Vård och omsorg 

Under hösten 2013 har skolan fått pengar från Skolverket för att bl.a. dra upp riktlinjer för en 

kursbeskrivning där SFI och vård och omsorg vävs samman och vi lyfter fram språkpraktik 

som en viktig del. Med utgångspunkt från detta arbete kommer vi att fortsätta detaljplanera 

kursens olika moment och bearbeta kursmaterial.  

 

Utvecklingsprojektet genomförs på Elsa Brändströms skola och BirgittaVux 
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utvecklingsledare 


