
BERGAGÅRD PROGRAMGRUPP 

 

Programgruppsmöte 1 
2015-01-29  16.30 - 18.30  

Nya textilslöjdssalen, Bergagårdsskolan 

 

Följ vår egen blogg på skolhusockero.com 

 

Deltagare 
Enligt gul markering i kontaktlista nedan  
 

Presentation 
Vi presenterar oss för varandra. Projektledaren gör en snabb genomgång av projektplanen. All 
dokumentation kommer att finnas på bloggen. 

 

Framtidens lärande 
Projektledaren gör en genomgång av skolhuset förr, idag och i framtiden genom att visa olika exempel 
på planlösningar och hur de påverka lärandemiljön och arbetssättet.  Den som vill kan ta del av detta i 
projektplanen under kapitlet Framtidens lärande. 
 
Läxa till nästa gång blir att se videon av               , SAR/MSA -               ografi. 

Skolbyggnaden i ett pedagogiskt ha  llbarhetsperspektiv http://vimeo.com/43394190 

 

Workshop - värderingsövning 

Vi genomför en värderingsövning om skolfrågor i allmänhet och skolhus i synnerhet. Detta för att lära 
känna varandra och för att synliggöra olika tankar om pedagogik och lärande. Exempel på påståenden 
som gruppen diskuterar 

 Läxor är bra 

 Elever skall sitta vända åt samma håll 

 Tillgången till digitala redskap ställer nya krav på skolhuset 

 Skolans utemiljö är i huvudsak en plats för lek 

 Schema är nödvändigt 

 Insyn skapar trygghet 

 Mobiltelefoner hör inte hemma i skola 

http://www.skolhusockero.com/
http://vimeo.com/43394190


 Framtidens lärande behöver 
 

Workshop - riskbedömning 
Gruppen genomför en riskbedömning av projektet 
 

 

Burken 
Vi avslutar med Burken – alla får skriva korta reflektioner om dagens möte och lägga i en burk 

 Positivt möte med goda förutsättningar 

 P       ! G   m   m  . S           … 

 Lovande 

 Särskilda behov – utgångspunkt för allt (barn och vuxen) då blir det kreativt 

 Mycket bra första möte med många bra synpunkter och tankar 

 Intressant att träffa och lära känna föräldrar och kollegor i det här sammanhanget 

 Ansvar, möjligheter, trygghet, lärorikt, meningsfullt 

 Viktigt att tänka på barnen/eleverna med särskilda behov – gynnar alla 

 Mycket kunskap i gruppen. Hoppfullt 

 Det som är vårt uppdrag är att göra en behovsbeskrivning. Blir lite orolig över att vi kommer 
lägga för mycket fokus på hur vi vill att den färdiga lösningen kommer att se ut. 

 

Tidplan 

Förslag till kalendarium för vårens arbete 

 
Programgruppsmöte 1  
29 januari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 
Februari 2015  

Risk Sannolikhet  Konsekvenserna 
Vi glömmer eller missar delar av våra behov Stor Lindriga 
Gruppen har olika viljor och inte kan enas Medel Rektor har sista 

ordet  
Gruppen är för homogen och tycker för lika Stor Likriktning 
Gruppen är för ambitiös och driver på utveckling för 
utvecklingens egen skull. Vi presenterar behov som 
egentligen inte finns. 

 Irritation, slöseri 
med resurser 

Gruppen hakar på trender inom skolorganisation som 
snabbt blir omoderna. kolhuset blir inte flexibelt och kan 
inte förändras med lätthet 

Medel Slöseri med resurser 

Vi målar upp för stora visioner vilket kan skapa misströstan 
hos brukarna om de inte kan förverkligas 

Medel Påverkar 
arbetsklimatet 
negativt 

Gruppen kan frestas att börja arbeta med lösningar i stället 
för att bara beskriva våra behov 

Medel Begränsar vitaliteten 

Vi förmår inte att kommunicera vårt arbete med dem vi 
representerar 

Medel Missförstånd och 
missnöje 

Närsamhället har för stora förväntningar på vad gruppen 
kan åstadkomma 

Stor Programgruppen blir 
utsatt 

Vi glömmer bort elever i behov av särskilt stöd Liten Katastrof för vissa 
barn och dåligt för 
alla barn 

Att vi ägnar oss åt ovetenskapligt tyckande och inte tar 
hjälp av forskning och beprövad erfarenhet. 

Liten Detta sker dagligen i 
vårt samhälle så det 
blir inte så stor 
skillnad 

Att vi inte hinner med och kan överlämna en bra 
behovsbeskrivning i juni. 

Liten I värsta fall kan vi få 
förlängd arbetstid  



 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
25 februari 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
26 mars 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Programgruppsmöte 4 
18 Maj 2015, 16.30-18.30 i nya textilslöjdssalen 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
30 juni 2015   

 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Bergagårdsskolan 

Namn Funktion E-post Mobil 

Cecilia Thundal Rektor cecilia.thundal@ockero.se 070-2322811 

Viktoria Johansson Pedagogisk ledare viktoria.johansson@ockero.se 073-3243686 

Rose-Marie Jonsson Specialpedagog rosemarie.jonsson@ockero.se   

Klas Einald Chef kulturskolan klas.einald@ockero.se 0706-906997 

Lasse Krantz Lärare fritids, Lasse.Krantz@ockero.se 070-3876050 

Eva Magnusson Lärare F-3 eva.magnusson@ockero.se 072-7144088 

Malin Stensson Lärare 4-6 malin.stenson@ockero.se 076-1450646 

Elevrådet Elever åk F-6   

Viktoria Westerlund Förälder vikwest@gmail.com  070-8882679 

Katrin Hammar Förälder  katrinhammar@hotmail.com 070-7306372 

Angelica Franciska Förälder  Angelica.Francisca@ockero.se 070-2507588 

Maria Forneheim Förälder  Maria.forneheim@bredband.net 073-035 87 22 

Lena Ånskog Huvudskyddsombud lena.anskog@ockero.se 070-2190316 

Mikael Johannesen Lokalvårdschef mikael.johannesen@ockero.se 070-6049560 

Jeri Svensson Tf . kostchef Jeri.Svensson@ockero.se  

Peter Albinsson ÖBO-projektchef peter.albinsson@ockero.se 031-7645619 

Torben Ferm Projektledare torben.ferm@ockero.se 070-6906381 
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