
DIALOGMÖTE
BÄTTRE skOLREsuLTAT

Hur ska vi hitta en skolutveckling som passar Väsby?

I höstas genomfördes ytterligare en dialog
för att diskutera hur kommunens skolor ska arbeta

för att förbättra elevernas skolresultat.

Hearingen kommer att följas upp med olika aktiviteter
och erfarenhetsutbyten under 2012. Under våren startar

vi även fyra skolnätverk som ska driva arbetet framåt
inom de fyra områden vi har valt att fokusera på.

www.upplandsvasby.se/dialog
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FAKTA DIALOGMÖTEN

Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet 
att ge synpunkter på tankar och idéer 
om kommunens framtida utveckling. 
Dia  logmötena ger dig som medbor-
gare chans att vara med och påverka 
allt ifrån planeringen av nya bostäder, 
till hur vi ska arbeta för att höja resul-
taten i skolan.
  Dialogen genomförs i olika former 
anpassade utifrån det aktuella ämnet 
som berörs. Några exempel på meto-
der vi hittills har använt är: ”Open 
Space”, work shops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialog form 
analyseras och utvärderas i efter hand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina person liga 
funderingar gällande olika planerings-
frågor. På plats finns alltid kommunens 
handläggare och representanter från de 
olika verksamheterna.
  Samtalen äger oftast rum i ett tidigt 
skede. Det innebär att vi kan vidare-
utveckla våra idéer utifrån era syn -
punk ter. Information om våra tidigare 
ge nom förda dialogmöten finns på kom
mu nens hemsida. Kom och var med 
och påverka Väsbys framtid du också!

www.upplandsvasby.se/dialog

Dialogen, som denna gång var en så 
kallad hearing, utgick från de fyra 
fokusområdena som vi under Open 
Space dialogen kom fram till att vi 
ska arbeta vidare med: skapa en bra 
skolkultur, utvärdera lärarnas 
under visning, arbeta inkluderande 
och stärka lärarnas engagemang.

uTfÖRAnDE

De 80 deltagarna vid hearingen  
bestod av inbjudna lärare, rektorer, 
elever, politiker och representanter 
från näringslivet. Dessutom fanns 
sex experter på plats för att bidra med 
sin kompetens. Några av de vik tig
aste frågorna som diskuterades var:

•	 Hur	ska	vi	hitta	en	linje	som	
passar för skolutveckling i Upplands 
Väsby?
•	 Hur	kan	vi	arbeta	med	jämförel
ser mellan skolor för att utbyta kun
skaper med varandra?
•	 Hur	kan	vi	ge	lärarna	mer	tid	att	
utveckla den pedagogiska kvaliteten 
i undervisningen?

•	 Hur	kan	vi	låta	eleverna	i	högre	
utsträckning vara med och bestämma 
hur undervisningen ska bedrivas?

REsuLTAT

Under våren kommer vi att starta 
fyra stycken nätverk som ska arbeta 
vidare med varsitt av de fyra fokus
områdena. Varje nätverk kommer 
att bestå av 8–10 representanter från 
olika skolor i kommunen. Projektet 
kommer att pågå i två år och varje 
nätverk kommer kontinuerligt att 
redovisa sitt arbete med förslag på 
olika förbättringsarbeten.

I höst kommer vi även att arr
angera ett seminarium där skolor 
som lyckats bra inom ett specifikt 
område kommer och delar med sig 
av sina erfarenheter för att inspirera 
andra. Vi planerar även att inleda 
ett samarbete med Lärarhögskolan  
i Stockholm som kan leda till att 
studenter skriver examensarbeten 
om vår satsning för att höja elever
nas skolresultat.

DIALOGMÖTE
BÄTTRE skOLREsuLTAT

under 2011 inleddes ett intensivt arbete i kommunen för att  
vända den negativa trenden med våra elevers sjunkande skolresultat. 
för att följa upp resultatet från vårens Open space dialog och ta  
fram en övergripande handlingsplan till stöd för skolans fortsatta 
arbete genomförde vi en ny dialog i november 2011.


