
Regionövergripande träff för KAA-nätverken i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal 

Motiverande och förebyggande arbete 

Projektet En skola för alla bjuder in till en inspirerande dag för er som arbetar med det kommunala  

aktivitetsansvaret i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Med utgångspunkt i det kommunala aktivitets-

ansvaret kommer mötet att bjuda på goda exempel, workshoppar, gruppdiskussioner och föredrag. Det 

blir också ett utmärkt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från samtliga tre del-

regioner.  

När:   Torsdagen den 3 oktober kl. 09.00- 15.00 

Var:   Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla 

Anmälan:  Anmäl ditt deltagande här senast den 26 september 

 

Deltagandet är kostnadsfritt och projektet bjuder på fika och lunch. 

Kontaktpersoner 

Fyrbodal 

Margareta Laurell 

073 335 85 29  

Margareta.laurell@fyrbodal.se 

Skaraborg 

Moa Mannesson 

070 372 50 46 

Moa.mannesson@skaraborg.se 

Sjuhärad 

Mikael Szanto 

073 409 12 95 

Mikael.szanto@borasregionen.se 

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/projekt/en-skola-for-alla/regionovergripande-kaa-natversktraff/anmalan-kaa-natverkstraff/


Program 

09:00  Fika 

09:30  Introduktion och välkommen 

09:40  Rapportering till hemkommun 

  Sara Holm från Skaraborgs kommunalförbund berättar om deras rutiner kring rapportering  

  mellan huvudman och hemkommun gällande avbrott eller betydande förändringar i elevers  

  studiegång. 

10:00  Gruppdiskussioner rutiner 

  Gruppdiskussioner kring hur de olika kommunerna och delregionerna arbetar med  

  rapportering mellan huvudman och hemkommun för att tidigt fånga upp elever i riskzon för  

  skolavbrott. 

10:45  Att motivera där ingen motivation finns 

  Martin Hugo, lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, pratar om erfarenheterna från sin 

  forskning och undervisning kring elever som av olika skäl har misslyckats i skolan. Martin ger  

  råd och inspiration till att hitta strategier för att även de marginaliserade och svikna eleverna 

  ska kunna komma tillbaka till en meningsfull och givande undervisning. 

11:45  Lunch 

12:45  Workshop: Förebyggande insatser 

  John Nelander från Göteborgsregionen håller i en workshop om förebyggande insatser för  

  att motverka skolavhopp. 

14:15  Fika 

14:30  Best case scenario 

  Fyrbodals KAA-nätverk berättar om sitt arbete med Best case scenario, hur kommunerna i  

  Fyrbodalsregionen gemensamt vill utveckla och samarbeta kring KAA. 

14:50  Avslut 

Martin Hugo är lektor i peda-
gogik vid Högskolan i Jön-
köping. Hans forskning hand-
lar om barn och ungdomar 
som skolan har misslyckats 
med att möta. Martins forsk-
ning handlar framförallt om 
hur skolan ser ut när dessa 
barn och ungdomar upplever 
den som meningsfull och när 
den arrangeras på ett sätt 
som ger förutsättningar för 
dem att utveckla en mer  
positiv skolidentitet. 

John Nelander har lång  
erfarenhet av arbete med det 
kommunala aktivitetsansvaret 
och är bland annat delaktig i 
att driva nätverket för KAA i 
Göteborgsregionen.  

 


