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VILKA ÄR VI 

• Lena Bogren – rektor

• Angelica König Cassel - lärare

• Pernilla Borestrann - lärare

• Camilla Hammar Järnsveden - lärare

• Helena Qvist – bibliotekarie

• Marie Strömwall - lärare

• Susanna Radovanovic - lärare

Lägg gärna in en bild på er här. 



VÅRA PARTNERS 

Heilig Hartinstituut Heverlee (HHH) Heilig Hartinstituut Kessel-Lo (HHK)

Leuven i Belgien 11-15 november 2019



BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET

Skolan vill bidra till att höja 
kompetens och kvalitet i 
utbildningen, genom att utgå 
från skolutvecklingsbehoven 
som identifierats.

Primära målsättningar är att 
förebygga tidiga skolavhopp, 
stärka elevers kunskaper och 
färdigheter, samt stärka 
kvaliteten i undervisningen.



MÅLET MED PROJEKTET

Att utveckla lärare inom områden 
så som det interkulturella 
klassrummet, att undervisa 
nyanlända och asylsökande,

svenska som andraspråk samt 
tolerans och mångfald av särskild 
vikt.  

Att få mer kunskap inom det 
pedagogiska språkarbete med 
nyanlända elever, samt arbetet 
med att främja elevnärvaron.



GENOMFÖRANDET

Alla har fått insikt i det belgiska skolsystemet, samtidigt 
som vi tagit del av olika studieprogram och 
utbildningsaktiviteter för nyanlända elever och hur man 
integrerar med ordinarie läroplan. 

Vi har fått djupare inblick i språk- och utbildningsstöd 
som man har för nyanlända elever med olika bakgrund 
och hur man arbetar med olika ämnen med de 
nyanlända och elever med annan kulturell bakgrund.

Några deltagare har tagit del av det dagliga arbetet i 
skolbiblioteket och skolledaren har fått inblick i 
skolledarens roll och uppdrag i det belgiska 
skolsystemet.

Partnerskolans internationella arbete har givit oss många 
bra idéer, som kommer att implementeras i vår 
verksamhet.



RESULTATET

Vi har fått nya insikter, idéer, verktyg och 
kunskaper inom olika områden, som kan hjälpa 
oss utveckla vår egen organisation, där behovet 
finns. 

Kunskaperna vi har fått med oss, hjälper oss 
även att driva diskussionen om vår organisation 
på ett bättre sätt. 

Vi har fått en ökad kompetens när det gäller att 
främja elevnärvaron och förebygga skolavhopp, 
men också hur man arbetar med aktuell 
elevgrupp kring deras kunskapsutveckling. 

Vi har även fått verktyg hur man kan bygga upp 
en bra internationell verksamhet som främjar 
skolutvecklingen.



BILDER FRÅN RESAN 






