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Verksamhetsberättelse Go for it (BSN 2016/633)
Beslut
AU föreslår att barn- och skolnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Go for IT läsåret 15/16.
AU vill få kontinuerliga rapporter om arbetet med Skapande skola under läsåret.

Sammanfattning
Bakgrund: Under läsåret 2014-15 har Barn & Skola beslutat att arbeta med värdegrundsfrågorna i åk
7-9 i ett nytt projekt. I arbetet ingår alla 4 högstadieskolorna i kommunen, Kulturbruket och Barn- och
elevhälsan. Den projektplan och aktivitetsplan som arbetsgruppen har tagit fram har också godkänts av
styrgruppen. Modellen har använts under läsåret 15/16 och temat har varit jämställdhet med fokus på
genus. Projektets namn är Go for it och målet är att skapa trygghet, förståelse och medmänsklighet
bland eleverna i årskurs 7-9.
Projektet har bedrivits med gott resultat under det första läsåret. Föreläsningar för elever och personal
om jämställdhet och könsroller. Eleverna har sett teaterpjäser, åk 7-8 Utanför boxen och åk 9 Mens
och vi har jobbat med skapande kring temat, drama, foto och film i åk 7-9. Åk 7 har även haft en
workshop i film. En fotoutställning på Kulturbruket och Vänermuseet i maj-16. Den planerade
avslutningskonserten i Stadsträdgården den 19 maj ställdes in.
Lärare har även haft tillgång till en lektionsbank på Tango där de kan hämta material för att jobba med
jämställdhet i sitt ämne. Enligt utvärderingen (svarsfrekvens 50 procent) bland skolpersonal, så har
lektionsbanken inte använts i så stor utsträckning.
Ca: 1 250 st. åk 7-9 elever har tagit del av projektet Go for it.
Arbetsgruppen har tagit fram ett program med en aktivitetsplan för kommande läsår 16-17.
Tanken var att byta tema varje läsår men styrgruppen för projektet beslutade med stöd av
arbetsgruppen att behålla temat jämställdhet ett läsår till. Styrgruppen upplevde att man bara ”skrapat”
på ytan och att det fanns mer att arbeta med kring jämställdhet. Styrgruppen och arbetsgruppen
bedömer även att det blir lättare för pedagogerna i verksamheten att behålla och utveckla samma tema
ett läsår till. Utifrån resultaten från utvärderingen så kan vi utläsa att en del av pedagogerna inte hinner
med detta projekt. Vi kommer därför minska aktiviteterna för både lärare och elever.
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