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Nu samlar vi oss!
Vi är många som kan, vill och har i uppdrag att hjälpa till med
kvalitetshöjande insatser i de olika skolformerna - och redan nu
finns vi på många skolor i olika utsträckning. Men vi vet också att
det är svårt för pedagoger i skolverksamheterna att hinna ta emot
och planera in att nyttja alla dessa erbjudanden - trots att dessa
kan vara ett stort stöd i läroplansuppdragen.

Nu vill vi försöka förenkla för pedagoger ute på skolorna genom att
informera om våra erbjudanden lite mer samlat. Många resurser
skulle kunna nyttjas mer. För skolorna är det dock tyvärr ofta förenat
med vissa kostnader och kanske andra svårigheter som vi själva i nuläget
har svårt att påverka, men som vi kanske på sikt – tillsammans - kan hitta
lösningar för.

Ansvarig utgivare
Hans-Åke Norrby, kulturskolechef
Tfn: 0498 - 26 94 83
hans-ake.norrby@gotland.se

Kort och gott
Vilka skolformer?
Varje aktör i nätverket har sin
egen målgrupp - alltifrån
förskolebarn upp till de äldsta
tonåringarna på gymnasiet - även
om de flesta av oss kanske har
mest resurser avsatta för barn i
grundskoleåldrarna.
Friskolor kan också nyttja en del
av dessa resurser – men kan
beroende på vad som ingår i
skolpengen ibland bli tvungna att
betala för vissa tjänster som är
gratis för kommunala skolor.

Andra aktörer

Vilka är ”vi”?
Vi kallar oss ”Nätverket för Pedagogiskt resursutbud” I nuläget handlar
det om t.ex. skolbio, musik-, teater- och dansföreställningar, Fornsalen,
Konstmuseet, slöjd- dans- scénkonst- och kulturarvskonsulenter,
Fenomenalen, Fenix Ungkulturhus, ungdomsgårdarna, Film på Gotland,
biblioteken, Ungdomsmottagningen och insatser med Kulturskolans
pedagoger.
Vi fortsätter dock bygga upp vårt nätverk och kanske kan det bli ännu
någon aktör som ansluter framöver. Kulturskolan Gotland håller i
samordningen.
Mycket handlar om rena kommunikationsutmaningar. Några skolor
har upptäckt nyttan av olika insatser och fortsätter att boka upp sig
direkt med etablerade kontakter, vilket ju i grunden är kul. Bra
erbjudanden riskerar dock att drunkna i informationsflöden hos många,
och efter personalbyten i verksamheterna kan det ibland vara svårt att
återuppbygga nya samarbeten. Säkert blev det också lite rörigare - och
lite mer av en ”huggsexa” - när det som tidigare kallades PMC
(Pedagogiskt MedieCenter) upphörde. Vi tänker att likvärdigheten på
skolorna skulle kunna öka, om våra insatser nyttjades mer och jämnare
fördelat över hela ön.
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Många aktörer vill in i skolorna
med sina olika agendor. Vi har
dock valt att försöka avgränsa oss
till aktörer som finns inom Region
Gotland och har definierade
uppdrag att utföra med avsatta
resurser.

Fördjupade samarbeten
Att det finns resurser som inte
nyttjas fullt ut, betyder inte att
det bara behöver bli FLER klasser
som tar del av utbuden. Museerna
arbetar t.ex. gärna lite djupare
och längre tillsammans med de
klasser som så önskar.
För alla erbjudanden gäller också
att ju längre i förväg en bokning
görs eller ett samarbete planeras,
ju bättre kan vi kanske hinna
koppla till de arbetsområden som
de berörda klasserna för tillfället
arbetar med.

På lite längre sikt
Om vi lyckas med våra föresatser,
kan vi framöver kanske förfina
vårt arbete. Exempelvis genom
årsvisa teman som många av oss
aktörer försöker ansluta till, eller
att vi kan lösa resekostnader på
ett mer solidariskt sätt.
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Ombud på skolorna
När vi nu samlar ihop oss för att presentera ett helt smörgåsbord av
kvalitetshöjande insatser, tror vi att det blir enklare för skolorna att
prioritera att utse personer som kan ta på sig att bevaka vad som
erbjuds.

Länkar till oss
Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Fenomenalen

Vi kommer troligen att ordna någon form av utbudsdag. En första
sådan träff skulle kunna ligga i början på nästa läsår, även om inget ännu
är bestämt. Ett ombud blir då lite mer insatt i vilka resurser som finns att
tillgå och kan tipsa kollegor på hemmaplan.
Med ett sådant utbudsombud skulle vi också kunna rikta våra nyhetsbrev
till utsedda pedagoger utan att vi behöver fylla på alla andras brevlådor
och mailboxar. Och naturligtvis är det ur vår synvinkel bara välkommet
om fler än en medarbetare från varje skola vill jobba tillsammans – och
delta på ”ombudsträffar” eller bevaka vad vi skriver om i de här
nyhetsbreven.

www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:
http://filmpagotland.se/film-iskolan/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola

Om du har andra idéer eller synpunkter
Eftersom vi är i uppbyggnadsfasen av detta nätverkssamarbete, finns det
ännu stora möjligheter att påverka våra planer. Vi är mycket lyhörda för
både enkelt genomförbara förslag och de idéer som är av lite vildare
karaktär.
Redan nu börjar vi insamlingen av mailadresser till personer som vill ta
på sig att vara ombud eller på annat sätt hålla sig informerade om hur
planeringen fortlöper.

www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485
Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för unga:

Frågor och synpunkter - men även mailadresser till mottagare av detta
nyhetsbrev - kan skickas till:
hans-ake.norrby@gotland.se

https://www.gotland.se/101723
Scenkonst
Gotlandmusiken:
www.gotland.se/3302
Länsteatern
http://ltpg.se/

Med hopp om ett gott samarbete framöver
Hans-Åke Norrby
Kulturskolechef
Tel 0498-(26) 94 83

Vi samlar våra nyhetsbrev på: https://www.gotland.se/pedagogiskt-resursutbud

Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

