
                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

BJÖRKÖ PROGRAMGRUPP 

 

Programgruppsmöte 1 
2015-09-15  16.30 - 18.30  

Västergårdsskolan 

 

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 -                     . 
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 

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


 Mobiltelefoner hör inte hemma i skola 
 
 

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, kul, känns som ett bra gäng *Har man inte en stabil grund att stå på spelar 
höjden på taket ingen roll 

 Det här blir kul och bra, Intressant intro. Bra grupp! 

 Intressant, lärorikt och kul 

 Positiv inställning hos deltagarna med lösningsinriktning 

 Bra blandat innehåll 

 Spännande 

 Bra att alla fick ta plats och komma till tals 

 Bra bredd på olika förslag. Kreativitet. Öppenhet 

 Väckt frågor och nyfikenhet. Bra gruppdynamik 

 Fritt, högt till tak 

 Bra att utforska varandra funderingar om skolfrågor 

 Bra blandning av folk 
 

Tidplan 

Förslag till kalendarium för höstens arbete 

 
Programgruppsmöte 1 
14 september 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 

Risk Sannolikhet  Konsekvenserna 
Vi är en homogen grupp och det kan bli för mycket snack 
och för lite verkstad 

Medel Resultatet kan bli   
uddlöst 

Vi fastnar i Björkö historik och  lyckas inte enas om en väg 
framåt. 

Liten Rektor har sista ordet 

Att gruppen tappar i kontinuitet om inte alla kan delta varje 
gång 

Liten   Resultatet blir 
otydligt 

Risken för att vi tappar fokus om vi inte har en tydlig 
målbild till exempel vid studiebesök 

Medel  Vi kommer inte 
framåt så bra som vi 
borde 

Att vi inte ser barnets hela dag utan kantrar över på någon 
verksamhet 

Medel  Ensidig 
behovsbeskrivning 

Att vi missar funktionen med att lokalerna skall kunna 
användas för kvälls- och helgverksamhet. 

Medel  Lokalerna utnyttjas 
inte effektivt 

Att vi fokuserar på detaljer i stället för helhetstänk Medel Begränsar vitaliteten 
Att man inte vågar säga vad man vill då vi verkar i ett litet 
samhälle 

Liten Begränsar vitaliteten 

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

Medel Påverkar 
arbetsklimatet i 
verksamheten 
negativt 

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

Medel Begränsar vitaliteten 

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

Liten I värsta fall kan vi få 
förlängd arbetstid  



 
Studiebesök på skolor i Göteborgsområdet 
Oktober 2015  
Förslag: Björlandagården/Trulsegården, Åsa Gård i Åsa, Fridaskolan i Göteborg 
 
Programgruppsmöte 2 
Uppföljning av studiebesök  
Analys enligt Rosan Bosch ikoner 
20 oktober 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 3  
Elevråden presenterar sina arbeten  
Fokusgrupper inne- och utemiljö 
Inkludering och specialpedagogik  
25 november 2015, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Programgruppsmöte 4 
14 januari 201, 16.30-18.30 på Västergårdsskolan 
 
Behovsbeskrivningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
31 januari 2016  
 

Utbildning 
Rosan Bosch Design 
Väggarnas koreografi – Anna Törnquist 
Studiebesök  

 

Övriga frågor 

 
Kontaktlista programgrupp Björkö förskola och skola 

Namn Funktion E-post Mobil 

Britt-Marie 

Bertrandsson 

Rektor britt-
marie.bertrandsson@ockero.se 
 

0706-905840 

Frida Ekberg Specialpedagog frida.ekberg@ockero.se 
 

0706-968225 

Karolina Larsson Lärare förskola karolina.larsson@ockero.se 
 

 

Maria Semrén Kyldal Lärare förskola Maria.semrenkyldal@ockero.se 
 

 

Ulla Davidsson Lärare fritids, ulla.davidsson@ockero.se 
 

 

Sara Tillander Lärare F-3 sara.tillander@ockero.se 
 

 

Madelene 
Kristiansson 

Lärare 4-6 madelene.kristiansson@ockero.s
e  

 

 Elever åk F-6   

Håkan Wergeni Förälder info@bjorkoskolverk.se  

Owe Gissleholm Förälder  owe.gissleholm@volvo.com  

Theresa Ekman Förälder  theresa.ekman@peab.se  

Annie Hohlfält Förälder  annie.hohlfalt@gmail.com  
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Helena Hjertberg Förälder helena.hjertberg@vh.goteborg.se 
 

 

Anna Törnqvist Förälder anna.tornqvist@alexanderssons.s
e 

 

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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