SKOLANS SAMHÄLLSKONTAKT
Våren 2022 genomförde Sundsvalls kommun i samarbete med stiftelsen Företagsam ett pilotprojekt
för att undersöka möjligheterna att initiera och etablera långsiktigt samarbete mellan två av kommunens skolor och närsamhällets arbetsplatser, föreningar och institutioner.
Projektet har utgått från två av kommunens skolor, Bredsandsskolan och S:t Olofs-skolan, projektledare har varit Mattias Åkerberg, Enklare Organisering AB med kommunen och stiftelsen Företagsam
i en styrgrupp till vilken också ABF adjungerats
I nästa steg ska fem ABF-avdelningar i samarbete med stiftelsen Företagsam bygga och etablera
samarbete mellan skolor och närsamhälle i långsiktigt hållbara former som inte drar resurser från
skolan. En nyckelperson i varje medverkande skola är rektor som dels ska se möjligheterna att utveckla elevernas lärande genom uppgifter och utmaningar i närsamhället, dels inspirera sina lärare
att målinriktat integrera sådana uppgifter med ämnesundervisningens kunskapsmål.
Svårigheterna att åstadkomma en sådan förändring av skolans traditionella arbetsmetoder ska inte
underskattas – men inte heller möjligheterna. I projektet siktar vi på att skapa en tydlig struktur som
inledningsvis antas komma att bestå av förslag till verklighetsbaserade aktiviteter som eleverna i
varje årskurs kan genomföra i närsamhället, i stort sett oberoende av skolans och ortens storlek.
Elevernas upplevelser t o m årskurs 5 dokumenteras i s k portfolios. Fr o m årskurs 6 används ett ITverktyg som underlättar planering, genomförande och utvärdering av den verklighetsbaserade lärprocessen på både individ- och gruppnivå. Vertyget har också en rapportgenerator som möjliggör
sammanställning av nyckeldata till skolledning, skolhuvudman, vårdnadshavare och närsamhälle.
I koordinerat arbete på flera orter skapas en eller flera modeller vilka som förebilder kan spridas och
anpassas till lokala förutsättningar och behov. ABF avser att tillsammans med en av initiativtagarna
till pilotprojektet, stiftelsen Företagsam, etablera ett nationellt nätverk för att vidareutveckla arbetet
genom utbyte av idéer och erfarenheter som leder till ständiga förbättringar. Nätverket antas
komma att spela en viktig roll för att överallt i landet mobilisera närsamhället som stöd till skolans
arbete./

