
Barn/Elever
med annat
modersmål

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

Nästan alla säger att de
inte längre använder

modersmålslärare. Men
vad gör man istället?

Vad har fungerat
särskilt bra?

Biblioteken är till stor
hjälp!

Leta material
tillsammans med

barnen. Det stärker
dem.

Annat

Inte bara modersmål.
Det handlar om

individens tillhörighet
och att bli sedd. Hur

man arbetar med
mångfald över huvud

taget

Nätverk kring denna
fråga är ett stort behov

Interkulturellt
förhållningssätt! Inte

språk!

Öppenhet och
mångfald? Det syns inte

bland personalen!

Kulturrådets
boksatsning gjorde att

förskolorna kunde
beställa böcker på

andra språk än svenska



Barn/elever med annat
modersmål

Vad har fungera särskilt
bra?

Schemaanpassningar

Pedagogernas
kompetens avgörande,

Hade en person som
kunde tala barnets

modersmål

Detta särskilt värdefullt
i början

Tagit hjälp av digitala
hjälpmedel

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

Tolkar är inte samma
sak som en pedagog

som kan elevens
modersmål

Annat

Viktigt att luta sig på
forskningen: Hur

fungerar
flerspråkighet ?

Viktigt att kartlägga
barnets alla

språkdomäner

Viktigt att få med sig
föräldrarna i synen på
värdet av utbildning



Digital kompetens

Vad har fungera särskilt
bra?

samlat grepp för hur vi
ska göra

gemensam
kompetensutveckling

vilka appar vi ska
använda

fokusgrupper /apt om
ikt

visa att tekniken inte är
läskig

vikten av IKT-plan för
styrning

nätverksgrupp för de
kommunala förskolorna

fristående saknar

qr-koder, enkel teknik
som stödjer

vikten av att ge alla
elever

grundförutsättningar
när de börjar, utveckla

en röd tråd

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

att tänka att barnen
kan lära pedagogen,

man måste kunna lite
mer och ta ett

undervisningsansvar

att gemensamt
kommunalt prov inte

kan genomföras digtalt,
utvecklingen går

långsamt

svårare att utveckla än
man tror, glapp mellan

resurser och
kompetens, måste
anpassas till skolan

Annat

elever förstår
strukturer, men kan

behöva stöd i
programvaror,

fingersättning etc

utmaning att  lära
eleverna hur de ska

arbeta digitala verktyg
som studietekniska

medel

kräver kompetens hos
personal

olika system som man
måste kunna hantera



Digital
kompetens

Vad har fungera särskilt
bra?

QR koder på förskolan
barnen är nyfikna och
de går att använda i

olika aktiviteter Barnen
scannar med I pads,

egna sagor och sånger

Stop motion filmer med
dramatisering och
manusskrivning på

förskola.

Robotar Blue bot och
bee bot tillsammans
med appar. En större

variant. Vi arbetar med
programering både

med mattor och egna
banor

Viktigt med att även
programmera analogt

på olika sätt, gamla
sällskapspel som fia

med knuff

Viktigt att barnens
lärande främjas med

digitala verktyg

Det kan öka
samarbetsförmåga och

möta barnens
förmågor. Att vi följer

upp att möta samhället.

Viktigt att  vi ser att det
bidrar till barnens

utvcekling

En fråga är också hur
förskolan främjar barn
digitala utveckling så

att de har kompetenser
när de är i skolan

Viktigt att arbeta
centralt med hur digital

kompetens tar plats i
förskolorna. Att ha en
IKT plan eller strategi

för yngre och äldre barn
Att ha en test grupp

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

Funktioner i en till en
arbete, med

röstinmatning där man
helt tappar skrivandet.
Det blir en obalans och

man glömmer träna och
arbetar mer med

röstinläsning

Att förstå att
googlesökningar inte

har sanningen.

En föreläsning om vad
barn möter på nätet,

redan små barn möter
sexualbrottslingar på

nötet, det är allvarligt.

Där det finns
kommunikation, där
finns brottslingar

Dilemma att barn och
elever är före oss i

vuxna i kompetens och
hur man tar till sig

digitala verktyg, om det
är lämpligt.

Rädslan för skärmtid,
när är det bra. vi hör att
man har inte kunskaper

Bilden av att barn har
bättre kompetens

stämmer inte alltid, den
kan vara ganska ytlig
när man till exempel i
skolan använder mer
avancerade metoder.

Hur har ni utvecklat

Tydliga strategier, IKT
nätverk IKT grupper, att

få likvärdig förståelse
för vad som ligger

bakom IKT arbete. Olika
strukutrer i samhället

och vad barn och elever
kommer möta. Från att
visa upp digitala prylar
till att förstå att det är

ett verktyg

Vi behöver fundera över
hur det är att känna att

man ligger efter
kompetensmässigt,

från
informationssamhälle
till digitalt samhälle.

Viktigt att förstå
konsekvenser av

digitala verktyg. Att
träna källtillit..

Viktigt att både barn
föräldrar får

information om vad
nätets dåliga sidor

visar.

Digitala verktyg som
inte är kopplade till

internet. Projektorer,
widget on line bilder,

digitala resurser

Verktyg som resurser
för att tillgodose olika

nivå. Hur man använder
det som digital manual.

Eller tvåspråkighet



Nytänkande och
smarta lösningar
med snäva
ekonomiska ramar

Vad har fungerat
särskilt bra?

Fördelning av
resurser till

elever i
behov. Hitta

andra sätt än
bara

elevassistent.

4

Förändra attityden hos
personalen gällande
resurserna till barn i

behov. En till en är inte
den enda lösningen.

1

Kompetensutveckling
av personalen. Se goda

exempel.

Större grupper ger en
bättre organisation.

Inte så sårbart. Mindre
frånvaro. Kollegial

stimulans.

Flexibla
undervisningsgrupper

3

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

1

2

3

4

Annat

1

2

3

4



Nytänkande och smarta lösningar
med snäva ekonomiska ramar

Vad har fungerat
särskilt bra?

Barn/elever
Många blir plötsligt 25 h

barn och de tar lika
mycket i anspråk

En lösning är att dela
upp olika dagar för när

barnen är på plats

Ersättningar
Löpande översyn av

checknivåer så att de
anpassas till omvärlden

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

Organisation

Underlätta
samarbetsytor,

gemensam arena

Kan regelverket
anpassas efter en

enhets storlek?

Hur bygga sin
organisation? att kunna
samarbeta med andra
huvudmän/enheter för

att få ekonomin att
fungera

Kan Nacka kommun
samordna

"centralisera"
kompetenser som kan

användas av olika
enheter.

Barn/elever

Att kunna anta barn
efter åldersgrupp i

stället för "rak kö" för
att få en bra

sammansatt grupp



Stimulans och
lust att lära

Vad har fungerat
särskilt bra?

När eleverna involveras
i undervisningen

genom bl a
ämnesgrupper.

Skapar inflytande

Genom ämnesgrupper
sprids arbetssättet till

alla klassrum

Att låta eleverna
formulera sina styrkor

och utvecklings-
områden i samverkan

med ämneslärare i IUP-
processen.

Skapar delaktighet.

Att formulera
målen så att
lärandet blir
meningsfullt

Kan vara svårt motivera
sig att jobba mot ett

långsiktigt mål om det
inte finns delmål.

När barnen/eleverna
får syn på sin
progression

Estetiska
lärprocesser
integrerat i

skolans
verksamhet.

Lockar fram lusten att
lära. Det blir roligt att

gå till skolan.

Bidrar till känsla att
"äga" sitt lärande.

Att hitta rätt utmaning
i vardagen för varje

individ

Lyckas man med detta
skapas rätt typ av

stimulans och lust att
lära

Samarbete mellan
kommun och

landsting för barn i
behov av stöd

Har bidragit till
individanpassad
utbildning som

stimulerar

Är det något ni
prövat som inte

fungerat?

Dokumentations-
krav kan skapa

obalans

Annat

Föräldrar
värdesätter

barnens/elevernas
inflytande och

delaktighet

Viktigt att inte tappa
"görandet", de

praktiska delarna, i
lärandet för de äldre

eleverna.

Rätt typ av stimulans
bidrar till lust att lära

Vikten av att lyssna in
och anpassa underv till

varje individ

En liten verksamhet gör
detta lättare att uppnå

Delaktighet bidrar till
lust att lära



Stimulans och
lust att lära

Vad har fungera särskilt
bra?

Synliggöra lärande

Tydliga målGenrepedagogik
Tydligt med plancscher

på väggarna.

Tydlig lektionsstruktur,
målen synliga

Medforskande
arbetssätt

Använda resuserna som
finns på skolan- t ex

olika årskuser.

Redovisa för andra

Ger också en bättre
värdegrund på skolan

Går igenom målen
tillsammans och följer

upp, detta.

Tankekartor som
synliggör var mat man

är på väg.

Jag-kanpapper. för åk
1-3 som visar hur man
ligger till. Används på

utvecklingssamtal.

Leken är viktig

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

Om man inte anpassar
sig som pedagog och

delar visionen och
agerar därefter

Annat

Vårt förhållningssätt
kan det spela in?

Inflytandet minskar
över tid-kunskapskrav

blir dominerande

Vad hittar vi på då?

Stoffet tar så mycket tid
för lärarna

Goda relationer

Pratar iblnad för
mycket om mål.
Verktyg behövs.

Nuläget- hur ser det ut i
klassen.

Föräldrar behöver också
kunna läroplanen

Att eleverna känner att
det finns en chans att

jag kan blir "bäst"



Tillgång till
utbildad
personal

Vad har fungera särskilt
bra?

VFU är en av de bästa
rekryteringsbaserna

PG har startat "kluster"
för att få lärarstudenter

till Nacka

Mindre enheter kan
koppla på sig

Befintlig personal
utnyttjar sitt nätverk

Spontanansökningar
efter uppmärksamhet i
media/sociala medier

Ju bättre det går för
skolan desto fler

sökande

Second opinion - skolan
väljer ut personer och
rekryteringsföretag

hjälper till i slutskedet

Effektiv intern
organisation vid

rekryteringar

Trivsel, bra kultur på
arbetsplatsen

Bra utrustning,
attrahera personal

Samarbete med
universitet och

jobbmässor - även
utomland

Lätt att rekrytera lärare
fortfarande

Är det något ni prövat
som inte fungerat?

Svårt att få in utbildad
personal till fritids

Svårt att hitta lärare i
vissa ämnen

Kan bli fler som vill bli
lärare om man höjer

utbildningen

Prata gott om skolan i
media skulle vara bra,
det är en negativ bild i

nuläget

Fler positiva exempel i
sociala media

Svårt med
konkurrensen mellan

skolorna

Snart måste alla ha leg.

Kvalitetssäkra
barnskötare

Annat

Vidareutbildning 1 dag i
veckan på Södertörn

Inte alltid bäst med leg,
om någon utan leg är

bättre kan man anställa
den och vidareutbilda

(fristående)

Hjälpa fritidspersonal
att vidareutbilda sig

Problem att få in
utländsk personal

Satsa mer på att utbilda
fritidspersonal, från
universitetens håll

Samverkan med
fackförbunden

Mycket viktigt att satsa
på konstant

vidareutbildning



Tillgång till utbildad
personal

Är det något ni prövat
som inte har fungerat

Vad har fungerat
särskilt bra

Annat

Genom att ha en tydlig
profil, kan också vara

negativt

Delar man värdegrund
så attraherar man

andra

Har haft en fskl i ett
team som också ska

stötta ett annat team.
Det har inte varit bra

Med en liten huvudman
så kan det bli problem
då de vill spara pengar
och anställer outbildad

personal

Har alltid fått mina
förstahandsval av

personal även om jag
erbjuder sämre villkor

Det kollegiala lärandet
fungerar inte då.

Ger personalen
utrymme att växa

Ge personalen stort
utrymme

Se bortom om personen
har samma

socioekonomiska
tillhörighet som jag

som chef

Kan erbjuda annat än
hög lön

Vara ärlig vid
rekryteringen vilka

utmaningar vi har - får
inte fel personer då

Tydligt att
återkopplingen från

fonologiska
screeningen ger ett
kvitto på att duktig

förskollärare gör
mycket för barns
språkutveckling

Ingen vill vara den enda
förskolläraren på en

enhet. Kollegialt
lärande viktigt.

Det finns ingen
kvalitetssäkring för

barnskötarna. Mycket
viktigt. De känner att

de inte har riktigt
samma värde då de inte

har examen.
Garanterad kvalitet i

utbildningen.
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