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Malmö Högskola
Fakulteten för lärande och samhälle

Ansökan, deltagande i försöksverksamhet med Övningsskola/Övningsförskola
Flera skolor i Svalövs kommun vill gärna delta som övningsskolor i den försöksverksamhet som
Malmö högskola nu förbereder för 2015. Vi hoppas att Svalövs kommuns särart som
landsbygdskommun utgör ett bra komplement till andra medverkande kommuner med
stadsbebyggelse. Nedan följer en förteckning över intresserade skolor och vad de har att erbjuda
eventuella lärarstudenter.

Prio

GYMNASIUM

Kontaktperson

Program

Pedagogisk idé /
framgångsfaktorer

1

Svalöfs gymnasium

Bitr rektor Håkan Liljeqvist,
hakan.liljeqvist@svalof.se

*)

Skolan är organiserad så att
så många beslut som möjligt
fattas nära eleverna. Det
innebär att skolans arbetslag
har en stor frihet och ett stort
ansvar för t ex schema och
ekonomi, vilket möjliggör att
skolan kan möta den enskilde
elevens behov på ett unikt
sätt med stora möjligheter till
individuella lösningar.

*) Program på Svalöfs Gymnasium
 Naturbruksprogrammet, inriktning mot djurhållning, växtodling och tekniker/maskinförare
 Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsmekaniker, tävlingstekniker samt
transport
 Naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen
 Samtliga introduktionsprogram för gymnasieskolan
 Gymnasiesärskola inom Fordonsvård och godshantering samt Skog, mark och djur.
 Kommunal vuxenutbildning och Sfi

Prio

GRUNDSKOLOR

Kontaktperson

Årskurser

Pedagogisk idé /
framgångsfaktorer

1

Linåkerskolan,
Svalövs tätort

Rektor Heléne Rosengren
helene.rosengren@svalov.se

7-9

HMU-metoden; Qualiscertifierade; en-till-en-projekt
inom IT

1

Heleneborgsskolan,
Svalövs tätort

Rektor Gunima Brink
gunima.brink@svalov.se;
Rektor Hans Larsson
hans.larsson@svalov.se

F-3

Intergrerad särskola

Maria Lundström, Utvecklingsstrateg Utbildning
Direkt 0418-47 55 78, maria.lundstrom@svalov.se
Kommunhuset
Postadress 268 80 Svalöv
Telefon 0418-47 50 00, Fax 0418-47 50 26
Webb www.svalov.se

4-6

Att skriva sig till läsning med
datorn som redskap;
miljöarbete – Grön Flaggcertifierade
Två pedagoger i varje klass;
tidiga
specialpedagogsinsatser
Den lilla enhetens vinster;
förskola/skola på asylboende;
pedagogik i samklang med
naturnärhet (Söderåsens
nationalpark om hörnet)
Hälsoprofil; arbetslagens
självbestämmande; formativt
förhållningssätt; naturfritids

2

Parkskolan,
Teckomatorp

Bitr rektor Elin Andersson
elin.andersson@svalov.se

F-6

3

Billeshögsskolan,
Billeberga

Rektor Inger Forsén
inger.forsen@svalov.se

F-6

4

Midgårdsskolan,
Röstånga

Rektor Magnus Lindkvist
magnus.lindkvist@svalov.se

F-6

5

Lunnaskolan,
Kågeröd

Rektor Pia Alkefelt
pia.alkefelt@svalov.se

F-6

FÖRSKOLOR

Kontaktperson

Pedagogisk idé /
framgångsfaktorer

1

Svalan, Solstrålen
och Norrgården,
Svalövs tätort

Förskolechef
Kerstin Linden-Olsson
kerstin.linden.olsson@svalov.se

2

Kvarnliden och
Alfabo, Billeberga/
Tågarp
Torpet och Garvaren,
Teckomatorp

Förskolechef Anne Hall
anne.hall@svalov.se

”Att undervisa barn i
förskolan”, de 7 principerna;
NT-utvecklande arbetssätt;
miljöarbete – Grön Flaggcertifierade.
Barns delaktighet och
inflytande

4

Ekdungen,
Kågeröd

Förskolechef Susanne Ahlberg
susanne.ahlberg@svalov.se

5

Björkhäll,
Röstånga

Förskolechef Karin Svensson
karin.svensson@svalov.se

3

Rektor Gunilla Persson
gunilla.persson@svalov.se

Små Barns Lärande, ett
program där forskning och
utvecklingsarbete sker
parallellt och i samarbete
”Att undervisa barn i
förskolan”, de 7 principerna;
Uteavdelning; Miljöarbete –
jobbar med att bli certifierade
för Grön Flagg; Qualiscertifierade
”Att undervisa barn i
förskolan”, de 7 principerna;
miljöarbete – Grön Flaggcertifierade

Kommunikationer
Pendling till Svalövs kommundelar sker via pågatåg till Billeberga, Teckomatorp eller Stehag och
vidare med buss.
Pendlingstider till Svalövs kommundelar (beräknat från Malmö):






Billeberga
Teckomatorp
Svalövs tätort
Kågeröd
Röstånga

41 minuter (pågatåg direkt)
32 minuter (pågatåg direkt)
50 minuter (pågatåg till Teckomatorp, därefter regionbuss 230)
64 minuter (pågatåg till Teckomatorp, därefter regionbuss 230)
63 minuter (pågatåg till Stehag, därefter regionbuss 518)

De lärarstudenter som för närvarande har VFU i Svalöv bor dock samtliga i orter betydligt närmre än
Malmö.
VFU-samordnare
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Kommunen har två VFU-samordnare sedan tidigare: bitr rektor Håkan Liljekvist för Svalöfs
gymnasium och rektor Gunima Brink för för- och grundskolorna.
Handledarutbildade
I kommunen finns 9 redan VFU-handledarutbildade pedagoger i förskolan och i grundskolan har 14
pedagoger utbildningen. Svalövs gymnasium har idag inga handledarutbildade pedagoger.
Förstelärare
Kommunen har 22 förstelärare fördelade jämnt mellan skolorna. På gymnasiet finns fem förstelärare.
Kvalitets- och utvecklingsarbete i Svalövs kommun
 Systematiskt kvalitetsarbete: utbildning i systematik och analys för huvudman och samtliga
skolledare i samarbete med Linnéuniversitetet.
 Qualis-certifiering, d v s extern kvalitetsgranskning, för samtliga skolor inom 2016 (f n 4
certifierade skolor).
 Arete-meriteringsutbildningar har genomgåtts av samtliga 21 förstelärare i kommunen och
ytterligare 15-20 förskolepedagoger och grundskollärare kommer att genomgå meritering
under 2015-16.
 Pågående kommunövergripande projekt som alla drar åt samma håll - högre måluppfyllelse:
o PISA 2015
o Matematiklyftet
o NT-utvecklare (Skolverket)
o Små barns lärande (kommunen har en förskollärare som är licentiand i projektet)
o Att skriva sig till läsning, Arne Trageton
o En-till-en: datorprojekt på högstadiet

Med denna skissartade bakgrundsbeskrivning och redovisning av pågående utvecklingsprocesser i
kommunen, menar vi att skolorna i Svalöv bör vara intressanta som övningsskolor för
lärarutbildningen. Vi välkomnar ett positivt svar.

Dag som ovan,

Kerstin Lingebrant
Utbildningschef
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