Skolsegregation
Kollegialt lärande på Huvudman/Skolchefsnivå
- Södertälje kommun
- Norrköpings kommun
- Nyköpings kommun
- Eskilstuna kommun
- Halmstad kommun
- Samskolan Göteborg
- Bodens kommun

Vad är skolsegregation
•

Att vissa grupper är separerade från varandra

•

Förekommer på olika arenor i samhället

•

Går att analysera utifrån olika bakgrundsvariabler, t ex
socioekonomisk bakgrund, etnicitet och demografi

•

Skolverket har valt att definiera skolsegregation som att
elever med liknande socioekonomisk- och
migrationsbakgrund går i samma skolor

•

Inom forskning lyfts vikten av en relationell syn på
segregation. I ett sådant synsätt betonas ”utanförskapet” i
relation till ”innanförskapet”

•

Det är i relationen mellan dessa poler som segregation
uppstår

Nätverkets syn på syfte och huvudfråga
•

Hur ska huvudmannens ledarskapshandlingar utformas för
att minimera skolsegregationens negativa effekter?

•

Med fokus på att:
Nya elevgrupper till vissa skolor?
eller
Stärka kvaliteten i undervisningen?

•

Vi jobbar utifrån ett undersökande och utforskande arbete för
att nå dit – både vad gäller våra ledarskapshandlingar och i
vår målbild. Vilka åtgärder ska vi utforska effekterna av?

•

Fokus på grundskola

Skolchefens aktiva roll och ansvar i arbetet
•

Fokus på vad vi kan göra i rollen som skolchef – om vi ska få till
en förändring ute i verksamheterna krävs att vi gör något vi inte
har gjort tidigare – dvs förändrar vårt görande, vårt beteende

•

Förändrat görande ska ske under den här 2- års perioden – spår
och bevis att det sker behöver synliggöras löpande – men att se
konkreta effekter i t ex resultat kan ta längre tid

•

Exempel på frågor vi ställer:
Huvudmans/skolchefs metoder för riktat stöd till skolor?
Skolchefens roll i att möjliggöra?
Analys på djupet inom SKA, hur vet vi varför det blir som det
blir?
Hur arbetar en skolchef för att utveckla undervisningen till
didaktisk medveten?
Skolchefens handlingars betydelse för undervisningens effekt
på måluppfyllelsen?
Hur kan personalgruppens signaler till olika elevgrupper
påverkas för att attrahera alla?
Skolchefens handlingar för att skapa medvetna organisationer
för ökad måluppfyllelse?

Ytterligare gemensamma utgångspunkter:
•

Styrkedjans betydelse, det indirekta ledarskapet

•

Ledarskapets/Skolchefens betydelse för utveckling

•

- Kultur – bygga/förändra

•

- Systematiskt kvalitetsarbetet och utforskandet

•

- Styrning ledning mot kvalitet i undervisningen

•

- Styrning och ledning mot organisation

Arbetet i nätverket – kollegialt lärande, ett
arbete som ska generera bestående
förändringar i tanke och handling
•

Nätverket arbetar genom ett kollegialt lärande. Lära av
varandra som skolchefer

•

Vår definition är att Kollegialt lärande är ett arbete som ska
generera en bestående förändring i tanke och
handling. Vi gör det genom att definiera en tydlig
problemformulering som undersöks/ borras i.

•

Utifrån det pröva aktiviteter/handling.

•

Vi ska träna på att ställa frågor så att vi förflyttar vår
förståelse

•

Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras?

•

Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur bemöts dessa
på bästa sätt?

•

Hur stärker vi rektorer att ställa de reflekterande frågorna
som leder lärarna vidare till ett en undersökande
utvecklingskultur. Hur arbetar vi på alla nivåer med detta?

Professionsutveckling och kollegialt lärande –
framgångsstrategier och utvecklande motstånd
(Steven Kats och Lisa Ain Dack)

Arbetssätt
•

6 fysiska träffar från maj tom december

•

Vi läser gemensam litteratur och för reflektionsprotokoll

•

Två fysiska möten under våren, därefter Skype

•

Vi bjuder in forskare till nätverket

•

Processen och gemensamma lärdomar dokumenteras under
arbetets gång i en gemensam dokumentationsyta/plattform

•

Skolverket bidrar med förslag på samtalsmodeller, metoder
och arbetssätt

•

Respektive huvudman dokumenterar sina egna processer

•

Gemensam slutrapport kommer att utarbetas tillsammans
med Skolverket.

Exempel på arbetssätt
Nätverkets frågeställning
Utvecklingsområde
Hur ska huvudmannens
ledarskapshandlingar
utformas för
att minimera/motverka
/minska skolsegregationens
negativa effekter?
- Stärka kvalitén i undervisningen
och/eller
- Locka nya elevgrupper till vissa
skolor

Huvudmans nuläge/
bakgrund till
frågeställningen

Aktiviteter prövande

Avsedd effekt - avsikt
med aktivitetenprövandet

Önskat framtida läge

Bodens arbete med
skolsegregation

Bodens skola 2025
I Bodens förskolor och
skolor ges barn och unga
mod och kompetens att
möta framtidens möjligheter och utmaningar

Hållbar välfärd och jämlik hälsa
Avgörande för Bodens attraktivitet och fortsatta
utveckling

Rådet för trygghet och hälsa
Övergripande mål för Social hållbarhet och folkhälsa

Attraktivt samhälle där livsdrömmar förverkligas
• Jämlikhet,
jämställdhet och
demokrati
• Attraktivitet

• Barn och
ungdomar
• Föräldrar och
barnfamiljer
• Äldre
• Anhöriga
www.boden.se

Boden - en
plats för alla

Livsmiljöer

Medborgare

Utbildning,
arbete och
sysselsättnin
g

• Hållbara och goda
livsmiljöer
• Trygghet och
brottsförebyggande
• Områdesutveckling

• Interagerande
• Lyckad skolgång
• Skapa arbete och
sysselsättning
• Samarbete med
samhällsaktörer

Hur ska Boden växa?

Utvecklingsstrategi - Bodens översiktsplan

www.boden.se

Planer för skola i Boden
• Utvecklingsplan Bodens förskola 2025
• Utvecklingsplan för Bodens grundskola 2025
• Utvecklingsplan för Bodens gymnasieskola 2025

www.boden.se

Likvärdig skola Bodens kommun 2018-2025
• Elevers lärandemiljö, volym och utformning, utredning Likvärdig skola bör läggas till
Utvecklingsplan grundskola och därigenom vara påverkande för kommande lokalförändringar så
att det gagnar pojkar, nyanlända och funktionshindrade elever
• Utbildningens organisation, strukturerade arbetssätt och arbetsformer behöver analyseras och
värderas så att det inte missgynnar det ena könet, detta gäller särskilt vid blockläsning,
blockbetyg och tematiskt arbete.
• Lokala ämnesanalyser med fokus på planering, genomförande och uppföljning av
undervisningen så att förutsättningarna till goda studieresultat förbättras för pojkar, nyanlända
och funktionshindrade elever

www.boden.se

Professionsutveckling och kollegialt lärande –
Vilka ledarskapshandlingar använder vi/jag mig av som leder till
lärande och bestående förändringar i Bodens skolor?
www.boden.se

Vad gör jag!
• Hur ska huvudmannens ledarskapshandlingar
utformas så att det leder till att minimera
skolsegregationens negativa effekter?
• Fokus på att stärka kvalitén i undervisningen
– Har jag som skolchef tillräckliga kunskaper om kvalitén
i undervisningen!
– Utveckla SKA
– Skugga verksamhetschef
– Genomföra pedagogiska ronder på en segregerad skola
– Dialog med friskolor
www.boden.se

