Bli en inspirationsplats
Dela med er –och få tillbaka!
Delad kunskap är mer än dubbelt så mycket kunskap. Varje dag tar du och dina kollegor stora
och små steg i utvecklingen av undervisningen. Som inspirationsplats får ni möjlighet att dela
med er av era erfarenheter till kollegor i Stockholm. Era besökare kommer att ge er något
viktigt tillbaka i form av respons och konstruktiva frågor. Att vara inspirationsplats är inte
bara att dela med sig -Ni kommer att få mycket tillbaka också!

Kan jag och mina kollegor ansöka om att få bli en inspirationsplats?
•
•
•
•

Inspirationsplatsen ska erbjuda ett tydligt innehåll och ett genomarbetat upplägg för ett
studiebesök/seminarium, ca en halv arbetsdag.
Skolan/arbetslaget ska ha minst ett års erfarenhet av arbetsområdet/arbetssättet som
underlag för sin presentation.
Skolledningen ska vara engagerad i tankarna kring inspirationsplatsen.
Inspirationsplatsen ska vara beredd på att ta emot minst fem studiebesök per läsår.

Hur gör jag?
Kontakta oss för mer information.
Våra kontaktuppgifter hittar ni längst ned på denna sida.

Vad händer sedan?
•
•
•

Skolan kommer att kontaktas av utbildningsförvaltningen och ett underlag för
inspirationsplatsen kommer att tas fram.
Utbildningsförvaltningens direktör kommer att besluta om vilka skolor som blir
certifierade inspirationsplatser under en tvåårsperiod.
Skolan kommer att på olika sätt få uppmärksamhet som en av de skolor som har valts
ut för att vara inspirationsplats i Stockholm.

Ekonomi
•

•

•

En inspirationsplats får 10 000 kronor i etableringsstöd för att kunna ta fram
dokumentationsmaterial, en skriftlig pedagogisk dokumentation, illustrerad med bilder
och/ eller film.
Skolan får 2000 kronor för varje genomfört inspirationsbesök. Central förvaltning står
för 1000 kronor av den kostnaden under läsåret 2010-2011 och den besökande skolan
betalar 1000 kronor.
Informationsmaterial om inspirationsplatserna i form av foldrar och information på
webben kommer att bekostas av central förvaltning.

Administration och ekonomi
Bokning och ekonomi kring skolornas besök på inspirationsplatsen sköts av den mottagande
skolan/inspirationsplatsen.

Kontakt
inspirationsplats@stockholm.se
Maria Sturén
maria.sturen@stockholm.se
Karin Johansson
karin.m.johansson@stockholm.se

