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Hej alla samarbetspartners och vänner av skolutveckling 

Det är ingen brist på goda intentioner, idéer eller entusiasm i det svenska skolsystemet. Däremot 

brister det på många håll när det gäller tydliga strukturer och systematiskt arbete vilket inte minst 

Skolinspektionens granskningar påminner om. Här kan utomstående aktörer bidra både till nytän-

kande och uthålligt förändringsarbete. 

Stiftelsen Företagsam är en av många organisationer som drar sitt strå till stacken och under 2017 

har flera av våra initiativ tagit rejäla kliv framåt. På gång inför 2018: 

Lärlingskompassen Vårt samarbete med Uddevalla kommun för att lyfta volym och kvalitet i de gym-

nasiala yrkesutbildningarna har spritt sig till ett nätverk som nu omfattar 70 skolor i hela landet. Flera 

av våra utvecklingsprojekt har under året fått stöd av Svenska ESF-rådet. Mest intressant är kanske 

satsningen på att integrera den nya obligatoriska praon med grundskolans vägledning och undervis-

ning så att ungdomarna får ett stabilt underlag för gymnasievalet och, inte minst, ökat intresse för 

yrkesutbildningarna. För mer information, se www.larlingskompassen.se 

Science Kids/BUNT Förskolan har en nyckelroll när det gäller tidiga insatser för att öka barns  intresse 

för naturvetenskap och teknik. Vi har tillsammans med våra partners Sveriges Ingenjörer, Lärarför-

bundet och Naturvetarna i samarbetsorganet BUNT (Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik) ge-

nomfört en rad pilotprojekt. Bl a har vår projektledare Marianne Fogelberg tagit initiativ till att gym-

nasister på Naturvetskaps-och Teknikprogrammen i Trollhättan genomfört sina gymnasiearbeten ute 

på lokala förskolor. Den modellen vill vi uner 2018 sprida till andra skolor i  landet. Under året ge-

nomförde vi också ett seminarium på IVA – Små barns hjärnor och lekfullt lärande – som spelades in 

av UR Samtiden. Seminariet blev mycket uppskattat och vi planerar en uppföljning under 2018 

Gilla Din Ekonomi Skola. Stiftelsen har under flera år verkat för att gymnasieskolorna ska ämnesinte-

grera undervisningen så att ekonomi privat, i affärsverksamhet och i samhället blir en för ungdo-

marna begriplig helhet. En skola – Tingvallagymnasiet i Karlstad – har ställt upp som modellskola och 

entusiastiskt deltagit i arbetet. Stiftelsen tog sedan kontakt med KTH för att föreslå en fortbildnings-

kurs i hållbar utveckling där greppet vidgas till alla tre dimensionerna – ekologisk, social och ekono-

misk hållbarhet. Kursen förbereds under våren och presenteras i maj  2018. Intresserade skolor kan 

sedan genomföra utbildningen för ett eller flera lärarlag fr o m läsåret 2018/19 

Stipendiestiftelsen Företagsam Skola delar sedan tio år ut stipendier till företagsamma elever, lärare 

och skolledare i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Verksamheten bygger på en välvillig 

donation från Kemspestiftelsen och stipendierna 2017 har delats ut av landshövdingarna i resp län till 

glada stipendiater i Kramfors, Dorotea och Kiruna.  För mer information, se www.foretagsamskola.se 

Barn- och Ungdomsguiden Stiftelsen har flera år tillsammans med Sveriges Psykologförbund försökt 

få igång en folkbildning om ungas psykiska ohälsa med utgångspunkt från skolans förhållanden och 
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möjligheter. 2017 kröntes arbetet med framgång då projektet partnerskap med Lärarnas Riksför-

bund, LR, och Sveriges Elevkårer fick anslag från Arvsfonden för projektet. Arbetet startar i januari 

och i ett först steg väljs 10 pilotskolor där elever och lärare engagerat sig och fått förvaltning och 

nämnd med sig på satsningen. 

Diplomerad Gymnasieekonom. Stiftelsen tog för drygt tio år sedan initiativ till certifiering av skolor 

som utbildar Diplomerade Gymnasieekonomer. Verksamheten utvecklades därefter i ett dotterbolag 

som arbetat med stor framgång. Stiftelsen har nu sålt alla aktier i dotterbolaget till entreprenörer ut-

anför stiftelsen.  

Vi ser fram mot ett spännande verksamhetsår och önskar er alla Gott Nytt ÅR 

Vänliga hälsningar 
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