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Till
Rektorer i grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning i Stockholm. Kommunala,
enskit drivan och fristående skolor.

Inbjudan till inspirationsplatser:
Lärare lär av lärare
Inspireras av andra
Vill ni möta kolleger som är intresserade av samma frågor som ni arbetar med på er
skola? Vill ni visa upp hur ni arbetar?
Ta chansen och bli en av Stockholms stads inspirationsplatser. Där möts och inspireras
lärare och får tillfälle att reflektera över erfarenheter från läraryrket, undervisningen
och elevernas lärande.
Dela med er!
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 tillbaka också.
Kan jag och mina kollegor ansöka om 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.
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Gör så här
Fyll i formuläret och maila det till inspirationsplats@utbildning.stockholm.se »
Sista anmälningsdag
14 maj 2010
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
bilderoch/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.
Några exempel, kom gärna med egna förslag!
Läs- och skrivutveckling
Estetiska lärprocesser
Matematikundervisning
Undervisningsmetoder i NO och teknik
Trygghetsarbete

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN • Hantverkargatan 2F • Box 22049 104 22 Stockholm • Tel 08-508 33 000 • www.stockholm.se/utbildning • epost: registrator@utbildning.stockholm.se

Arbetslagsutveckling
Bedömningsarbete
Ämnesövergripande arbetssätt
För mer information och frågor
inspirationsplats@utbildning.stockholm.se »
Eva- Li Littorin, 08-508 33 891
eva-li.littorin@utbildning.stockholm.se » »
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