
DIALOGMÖTE
OpEn spAcE

På Open Space dialogen kom man gemensamt 
fram till att fokus ska läggas på följande fyra områden 

för att höja skolresultaten:

• skapa en bra skolkultur
• utvärdera lärarnas undervisning

• inkludera mer i skolan
• stärka lärares engagemang

I dialogen deltog rektorer, lärare, skolhälsoteam, 
elever, föräldrar, politiker och representanter från näringslivet.  

Kundvalskontoret arbetar just nu med att ta  
fram en handlingsplan för hur vi ska uppnå målen. 

Detta sker naturligtvis i dialogform!

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. 
Dialogmötena 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”, workshops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialogform 
analyseras och utvärderas i efterhand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina personliga 
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-
punkter. Information om våra tidigare 
genomförda dialogmöten finns på kom-
munens hemsida. Kom och var med 
och påverka Väsbys framtid du också!

www.upplandsvasby.se/dialog

Kommunen bjöd därför in alla be-
rörda parter till en Open Space- 
dialog i maj 2011. Detta för att vi 
gemensamt skulle kunna diskutera 
problemet och komma fram till olika 
lösningar.

Open Space är en enkel och effek-
tiv mötesform som bygger på delak-
tighet och engagemang. Metoden 
används ofta då man har begränsad 
tid till sitt förfogande. Dagordningen 
för mötet skapas av deltagarna själva.

Dialogen genomfördes under en 
heldag och hade totalt 62 deltagare. 
Medverkade gjorde bland annat rek-
torer, lärare, elever och föräldrar, men 
även politiker, polisen och represen-
tanter från det lokala näringslivet.

GEnOMfÖrAnDE

Mötes inleddes med att alla deltagare 
fick ta del av information och forsk-
ning gällande den rådande skolsitua-
tionen. Därefter fick var och en fun-
dera ut vad de ville diskutera utifrån 
givet tema. Det resulterade i 30 olika 
problemställningar, allt ifrån kränk-
ningar i skolan till hur man inspire-

rar eleverna att vilja prestera bättre.
Deltagarna fick själva välja vilka 

diskussioner de ville medverka i och 
utifrån detta skapades olika diskus-
sionsgrupper. Några exempel på dia-
loger som genomfördes var lärarnas 
roll i klassrummet, hur man bedri-
ver en bättre skola med befintliga re-
surser och hur skolan ska utvecklas 
på lång sikt.

Avslutningsvis gjordes en gemen-
sam prioritering gällande vilka pro-
blemställningar som är viktigast att 
arbeta med att förbättra resultatet i 
våra skolor.

rEsuLTAT

Under dialogmötet kom vi gemen-
samt fram till att fokus ska läggas på 
följande fyra områden: skapa en bra 
skolkultur, utvärdera lärarnas un-
dervisning, inkludera mer i skolan 
och stärka lärares engagemang.

Kundvalskontoret arbetar just nu 
med att ta fram en handlingsplan 
för hur vi ska uppnå dessa mål, vil-
ket naturligtvis också kommer att 
genomföras i dialogform!

DIALOGMÖTE
OpEn spAcE

De sjunkande skolresultaten är ett komplicerat problem som berör 
många människor. för att vända den negativa trenden krävs ett ome-
delbart agerande från såväl skolan som föräldrar, kommun och andra 
leverantörer av ungdoms- och fritidsverksamhet.


