Ett steg på vägen

mot ett inkluderande, tryggt och aktivt
Lövgärdet

Klassutbytesprogrammet söker klasser som vill bli
”kompisklass” med fyror och femmor i Lövgärdet
Bakgrund och övergripande syfte

Ett steg på vägen ska bidra till ökad integration, utveckling och trygghet både för individ,
organisation och lokalsamhälle i Lövgärdet.
Det baseras på att med utgångpunkt från skolans verksamhet, och med speciell inriktning på
de yngre barnen i mellanstadiet, bidra till bättre förutsättningar för dessa barn och deras
familjer att känna framtidstro och trygghet.
Programmet är långsiktigt och brett men ändå avgränsat och hanterbart eftersom fokus ligger
på ca 100 elever i årskurs 4-5.
Mål för eleverna
! Öka motivationen för lärande samt förbättra betygen
! Fler relationer med andra utanför skolan och utanför stadsdelen förbättrar inkludering
för barnen och ökar chansen till fortsatt skolgång och arbete
! Öka framtidstro, självtillit och stolthet
Målgrupper
Huvudmålgrupp: barn i årskurs 4-5.
Andra målgrupper: andra barn i skolan, personal, familjer till barnen, företag, familjer i andra
stadsdelar, myndigheter.
Programmets tre delar
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Varje klass får en ”kompisklass” i en annan del av Göteborg med omnejd. Tanken är att
klasserna, tillsammans med sina lärare, gör en plan för vad de kan göra tillsammans, både
inom ramen för läroplanen/skolan och utanför. Till nytta och glädje för alla elever!
Programmet stöttar med tips, idéer, kontakter & nätverk, kommunikationsmaterial och viss
finansiering.
Exempel på aktiviteter
• C-+-.#%++%",-$/*'.-0"
• D/:2*-6-#4$"
• E/3,=$/-0"
• F8G)<8,&"
• H0'<-$/%06-/-."
• I$/*5*/-/-0"*.'+"$:,/:09"*20'//"-/("

Vill du/din skola/klass delta? Kontakta någon oss!
Programmet är tänkt att starta i samband med höstterminen, med ett
uppstartsmöte med lärare från respektive klass innan skolstart.
Kontaktpersoner
Sofia Brax, initiativtagare, konsult inom HR och hållbarhet, sofia@sofiabrax.com, 0706888666
Åsa Lindell, initiativtagare, facilitator och konsult inom kommunikation och ledarskap,
asa@asalindell.com 0701-463363
Marika Andersson, rektor Lövgärdesskolan, marika.andersson@angered.goteborg.se
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