
Center för Skolutveckling Göteborg 2018-06-20 
 
STL workshop under utbildning 2018/2019 
 
Hej! 
 
Du är en av ca 50 deltagare från Göteborgs stad som är anmäld till nästa års utbildning i 
Skriva sig till Lärande (STL) vid SKL. Det är andra året i rad som lärare från vår kommun 
deltar i utbildningen, som även under nästa år finansieras centralt, och den här gången med 
dubbelt så många deltagare. Center för Skolutveckling står bakom initiativet till att erbjuda 
lärare från Göteborgs Stad att gå utbildningen, och fyller en samordnande och uppföljande 
funktion, och för dessutom en löpande dialog med SKL kring förbättringar och fortsättning. 
Erfarenheterna av utbildningen under förra läsåret var goda och det finns mycket positivt att 
bygga vidare på för att sprida kunskaperna och utveckla arbetet med språkutvecklande 
arbete och digitalisering  i våra skolor.  
 
I den uppföljning som vi gjort ser vi även att många deltagare efterfrågat någon form av 
lokalt stöd under utbildningens gång. De förslag som kommit upp är tex möjlighet att träffa 
andra deltagare från kommunen, sitta ner och jobba tillsammans för att ge varandra stöd tex 
i användandet av Canvas (plattformen som används) och genomförande av uppgifter. 
Behovet verkar framför allt finnas under den inledande delen av utbildningen. Vi på CfS har 
därför beslutat att, under nästa läsår, erbjuda tillfällen för de som går utbildningen. Syftet är 
då att träffa andra deltagare, ta en fika och tillsammans hjälpas åt med de delar som man 
behöver stöd för. Observera att träffarna ingår inte som en del i SKL:s utbildning utan är ett 
lokalt initiativ. All övrig kommunikation som rör utbildningen sker med SKL direkt.  
 
Två workshop-tillfällen är än så länge inbokade och om det finns behov kommer ytterligare 
tider att erbjudas under årets gång: 
 
Tillfälle 1: 30 aug, 16.00-17.30 
Anmälan:http://www.tervix.se/skolutvecklingsenheten/events_details.asp?id=2282 
 
Tillfälle 2: 4 okt, 16.00-17.30   
Anmälan:http://www.tervix.se/skolutvecklingsenheten/events_details.asp?id=2284 
 
Varmt välkommen! 
 
Lisa Molin, Karin Olsson, Helen Henriksson och Lotten Ekelund 
Center för Skolutveckling 
Göteborg 
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