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Våra workshops utgör en fortsättning på det visionsarbete som 
redan pågår i kommunerna. En bra vision som är väl förankrad 
ska vara en naturlig riktning för arbetet för alla och skapa 
sammanhållning och bidra till framgång på olika plan.  

Vi kommer att jobba med förankring. Förankring är en 
förutsättning för att lyckas med utveckling. Att   investera 
tillräckligt med tid och kraft för förankring är en förutsättning för 
att lyckas med det man vill göra och uppnå resultat snabbare.  

Förankringsarbete är viktigt för att en vision inte ska bli en s.k. 
hyllvärmare och de modeller för förankringsarbete som vi 
tillsammans jobbar fram kommer att vara användbara även i 
annat utvecklingsarbete och vid förändringar – en modell för att 
få alla med, något som skolan jobbar med varje dag. 

En vision visar en riktning, en utveckling, en förändring. All 
förändring behöver omfatta flera områden bl.a. strategin, 
strukturen och kulturen.  

Under workshop 1 kommer vi att arbeta mer övergripande med 
förutsättningarna med att få förankring att fungera medan vi vid 
andra träffen kommer att koncentrera oss på modeller för att 
förankra hos personal och vid den tredje hur vi kan arbeta med 
förankring hos elever. Det kommer också att ges tillfälle vid 
slutet av varje tillfälle framföra önskemål om det är något av det 
som behandlas önskar jobbas med mer på djupet. 

Tidtabell för workshop 2 (hösten 2019) och 3  (våren 2020) 
fastslås gemensamt.  

 

Workshop 1  

Plats: Stundars i Korsholm 
Tidpunkt: torsdagen den 6.6. kl 
9:30-16 
 

Målgrupp: Kommunernas 
ledningsgrupper inom 
bildningsväsendet 

Anmälningar senast 24.5 via 
denna länk: 
cll.fi/anmalan 
välj ”Workshop för 
ledningsgrupper, Stundars 6.6. 
2019” 

Dagen är kostnadsfri och 
deltagarna bjuds på kaffe och 
lunch.  

___________________________ 

 

Vid frågor: 
kontakta Ulrica Taylor, 
pedagogisk planerare, Korsholm 
ulrica.taylor@korsholm.fi 
tel: 044-727 1237 

 

Denna fortbildning ordnas inom 
ramen för projektet ”Med 
hållbarhet som ledord” som 
administreras av CLL vid Åbo 
Akademi. Projektet finansieras av 
Utbildningsstyrelsen och är en del 
av spetsprojektet #denbästaskolan.  

I denna del av projektet är följande 
kommuner/utbildningsanordnare 
med: Kristinestad, Närpes, Malax, 
Korsnäs, Vasa, Vasa övningsskola, 
Korsholm, Vörå. 
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