Plan för nästa steg i Skolvision 2013
Denna plan, som givetvis är flexibel, är följande:
1. Annette skickar ut en förfrågan om allas kontaktuppgifter, var i landet man bor, vilken
webb-sida man vill bli länkad till, om man vill/kan vara med i Almedalen och annan
praktisk info som hon sammanställer till alla medlemmar i gruppen.
2. Alla får en bild med 13 (kan bli fler/färre) olika delar som ska symbolisera gruppens
helhetsförlag till världens bästa skola. Var och en av oss sätter sina ord/rubriker på de
olika delarna och skickar till Annette. Vi fattar oss kort, alltså max en beskrivande rubrik.
Vid behov av närmare förklaring anges en länk till den, men vi tänker alla på att detta
arbete ska flyta så lätt som möjligt.
3. Annette sätter ihop allas förslag till ett dokument och skickar ut till alla för att reflektera
kring. På detta sätt kan vi gissningsvis se att vi har många liknande idéer och att vi
också kan få till oss en del nya.
4. Allas reflektioner och idéer på ord/rubriker kan antingen bollas i denna grupp, med
fördel på FB då det blir en konversations-tråd som kan överblickas. Vid behov kan vi
också använda oss av Skype-samtal, mail-konversation eller fysiskt möte.
5. Vi landar i ett gemensamt förslag som kan presenteras på våra tre konvent. Almedalen
får kanske bara en "teaser" av vårt helhetsförslag vilket kommer att locka mängder av
besökare till de tre konventen.
Vi ser gärna att fler kan ha idéer om hur detta kan göras, så välkomna med era tankar
kring detta. 1+1 blir som sagt inte 2 utan 3.
1. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan
Namn:
Bor var i landet:
Företag/organisation:
Hemsida:
FB-sida:
Önskad sida att länkas till:
E-post:
Telefon:
Övrigt av intresse för gruppen:
I gruppen på FB-sidan har det kommit upp tankar om att vi skulle kunna medverka med
Skolvision 2013 i Almedalen. Vi undrar därför om du kan och vill delta i Almedalen:
Kan lägga upp en öppen FB-sida för Skolvision 2013:
Kan lägga upp wordpress/hemsida för Skolvision 2013:
Förslag på datum för de tre konventen:
Lokalförslag till konventen, plats för minst 200 personer. Kan vara en skola där personalen
kan få gå på konventet billigare/gratis:
2. Så här stod det i det första utskicket du fick om Skolvision 2013:
”Vi tror att framtidens optimala skola har ett genomgripande helhets tänk. Alla delar ska
självklart finnas med.
Användbara kunskaper och färdigheter som rustar oss människor för att leva våra
■
liv så optimalt som möjligt är en av delarna.

■

Andra delar av människan som också ska tillgodoses på bästa sätt är t.ex:
- den fysiska (rörelse/kost)
- intellektuella
- känslomässiga
- kreativa
- mentala
- kommunikativa
- andliga/själsliga delen.

Rent bildligt kan detta projekt symboliseras på följande sätt:
Vi samlar ihop många goda och nyttiga ingredienser, bakar med stor omsorg en
fantastisk kaka som är omöjlig att inte frestas av. Kakan är helt enkelt oemotståndlig, vilket
självklart kommer leda till att vi når vår vision.”
Vi vill nu få in gruppens tankar om vilka delar som kan finnas i framtidens optimala skola.
Det kan handla om just det område inom skolutveckling som du själv arbetar med eller så
har du en bild av helheten.
I första skedet använder du dig av bilden nedan som består av 13 delar. Den får vara en
symbol för den helhet vi vill skapa med Skolvision 2013.
Det kan också behövs fler eller färre delar, så känn dig fri att ändra antalet.
Vilka ord/rubriker vill du sätta i de olika delarna? Kom ihåg att fatta dig kort.

