
Välkommen på Nätverksträff/Torghandel 

 - Entreprenörskap i skolan 

Kom och lyssna och samtala med pedagoger, SYV-are och rektorer som har erfarenhet av att utveckla en 

mer entreprenöriell skola.  

När: 2013-01-22 
Tid: 15:00 - 18:00 
Pris: Gratis 
Var: Center för Skolutveckling i Göteborg, Skeppsbron 4, 5 vån 
 
Sista anmälningsdag: 18 januari 
Anmäl dig genom att följa länken här. 
 
 

Program 
 

Pass 1 

(15.00 – 16.00) 

 
 

 

 

Entreprenörskap i skolan - vad innebär det för rektorn? 
Möt rektorerna Angelica Dahlman och Anna Roumbanis Wiberg. Med sitt delade ledarskap på en 
F-9 skola i Trollhättan har de lyckats forma en skolkultur som präglas av delaktighet och 
gränsöverskridande aktiviteter. 
 

 

Lära med live-radio 
Träffa pedagoger från Partille och Kungsbacka som vågade ta klivet ut i det okända och sända 
live-radio tillsammans med sina elever på FramtidsFröns radiodag. 

 

 

Entreprenörskap i förskolan med mycket IT 
Karin Sönnerås, förskollärare från Strannegårdens förskola i Kungsbacka ger exempel på hur 
Kungsbackas  IKT-strategi samt det entreprenöriella förhållningssättet gifter sig fint och blir  
verklighet i vardagen. 

 

 

Miljörally 
Med riktiga uppdrag från närsamhället blir lärandet spännande för både elever och lärare. På 
Toleredsskolans särskola har man stort fokus på att skapa goda samarbeten och låta 
kreativiteten flöda! 

 

 

Frö-Retaget 
Dan Halldin och Desirée Hagström från Landamäreskolan, Västra Hisingen/Göteborg berättar om 
sitt arbete med att stimulera drivkrafter bland eleverna. Man har just dragit igång ett projekt 
där eleverna ska skapa pedagogiska appar. 

 
  
 Se pass 2 och 3 på nästa sida… 
 

 
 

Detta är ett samarrangemang mellan FramtidsFrön i Väst  
och Center för Skolutveckling i Göteborg 

 
 

  
 

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Skeppsbron+4%2c+G%f6teborg
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Skeppsbron+4%2c+G%f6teborg
http://www.webropolsurveys.com/S/0B5D7B81FA9DC9B3.par


Pass 2 

(16.00 – 17.00) 
 
 

 

 

Pressationen.se 
Presstationen är ett läsårsprojekt med regelbunden tidningsläsning. Under fyra 
temaperioder får klassen spännande uppdrag att lösa med hjälp av lokaltidningen. Kom 
och träffa Mats Hemberg som ansvarar för projektet samt en av alla de lärare som 
använder sig av denna fantastiska resurs. 
 

 

Miljörally 
Med riktiga uppdrag från närsamhället blir lärandet spännande för både elever och lärare. På 
Toleredsskolans särskola har man stort fokus på att skapa goda samarbeten och låta 
kreativiteten flöda! 

 
 

HandsOn Enterprising 
HandsOn Enterprising är ett av FramtidsFröns metodmaterial som ger eleverna kunskap i språk, 
projektarbete, marknadsföring, ekonomi, planering och att arbeta i grupp. Eleverna tränas i 
kreativt tänkande och i att starta ett företag. Möt pedagogerna i Borås som arbetat med 
materialet i flera år. 

 

  

Entreprenörskap - Svårt ord med självklart innehåll 
Ingela Bursjöö, IB, lektor vid Johannebergs Montessori kommer att visa med konkreta exempel 
hur man kan arbeta med entreprenörskap samtidigt som alla läroplanens andra mål också 
uppfylls. 
 

 

 

Lära med live-radio 
Träffa pedagoger från Partille och Kungsbacka som vågade ta klivet ut i det okända och sända 
live-radio tillsammans med sina elever på FramtidsFröns radiodag. 

 

Pass 3 

(17.00 – 18.00) 
 
 

 

 

Högsta betyg på samarbete skola/arbetsliv 
I nio år har Eklandia Fastighets AB samarbetat med Brunnsboskolan i ett ömsesidigt utbyte av 
idéer och kunskap till nytta för bägge parter. Nu har samarbetet belönats med högsta betyg i 
form av Utmärkelsen, som delades ut på Svenska Mässan i samband med Mötesplats Skola 2012. 

 

 

HandsOn Enterprising 
HandsOn Enterprising är ett av FramtidsFröns metodmaterial som ger eleverna kunskap i språk, 
projektarbete, marknadsföring, ekonomi, planering och att arbeta i grupp. Eleverna tränas i 
kreativt tänkande och i att starta ett företag. Möt pedagogerna i Borås som arbetat med 
materialet i flera år. 

 

 

 

Entreprenörskap i förskolan med mycket IT 
Karin Sönnerås, förskollärare från Strannegårdens förskola i Kungsbacka ger exempel på hur 
Kungsbackas  IKT-strategi samt det entreprenöriella förhållningssättet gifter sig fint och blir  
verklighet i vardagen. 

 

 

Entreprenörskap - Svårt ord med självklart innehåll 
Ingela Bursjöö, IB, lektor vid Johannebergs Montessori kommer att visa med konkreta exempel 
hur man kan arbeta med entreprenörskap samtidigt som alla läroplanens andra mål också 
uppfylls. 

 

 

Frö-Retaget 
Dan Halldin och Desirée Hagström från Landamäreskolan, Västra Hisingen/Göteborg berättar om 
sitt arbete med att stimulera drivkrafter bland eleverna. Man har just dragit igång ett projekt 
där eleverna ska skapa pedagogiska appar. 

 

 
 


