
Lärande för hållbar utveckling

”Whole institution/school approach” 
- alla verksamheter inom 

Utbildning Gävle, 1-19 år

www.gavle.se/lhu #LHUGavle

http://www.gavle.se/lhu


Innehåll

1. Hållbar utveckling 

2. Lärande för hållbar utveckling

– Vad är lärande för hållbar utveckling?

– Styrdokument

– Goda exempel

– Verktyg och resurser

3. Ta fram / revidera handlingsplan
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Hållbar utveckling 

”En utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” 

(Brundtlandrapporten)

Tre dimensioner:

• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

• Ekologisk hållbarhet

Länk till Gävle kommuns ”grundsyn hållbarhet”

http://www.gavle.se/PageFiles/2269/Grundsyn h%c3%a5llbarhet hemsida.pdf
http://www.gavle.se/PageFiles/2269/Grundsyn h%c3%a5llbarhet hemsida.pdf


”Vår största utmaning i detta 
århundrade är att ta en idé som låter 
så abstrakt, hållbar utveckling, och 

göra den till verklighet för alla världens 
människor.”

Kofi Annan – f.d. generalsekreterare för FN
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Klicka på bilden 

till höger för att

sätta igång filmen!

https://www.youtube.com/watch?v=F-Wl3crN8eU




Från miljoportalen.se

Växthuseffekten



Vår utmaning -
hållbar konsumtion!

Ekologiska fotavtryck (WWF)

Hållbar konsumtion = 1 jordklot person / år

Världens genomsnitt = 1,6 jordklot person / år

Sveriges genomsnitt = 4,2 jordklot per person / år

Länkar till ”living planet report 2016” och Beräkna ditt/ert ekologiska fotavtryck

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck


Fördelning av 

våra CO2-

utsläpp



Allt hänger ihop!
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”Ingen kan idag påstå att vi inte har 
resurserna att utrota fattigdomen, 
stabilisera folkmängden och skydda 
jordens grundläggande 
naturtillgångar. Vi kan befria världen 
från hunger, analfabetism, sjukdomar 
och fattigdom. Vi kan också återställa 
vår planets matjordar, skogar och 
fiskbestånd. En överföring av en 
sjättedel av världens militära budget till 
Plan B-budgeten skulle vara mer än 
tillräckligt för att uppnå detta mål”



Innehåll

1. Hållbar utveckling 

2. Lärande för hållbar utveckling

– Vad är lärande för hållbar utveckling?

– Styrdokument

– Goda exempel

– Verktyg och resurser

3. Ta fram / revidera handlingsplan
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Lärande för hållbar utveckling (LHU)…
…ger barn och elever handlingskompetens för 

en hållbar samhällsutveckling
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Mer information om LHU i styrdokumenten

https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material-och-metoder/larande-for-hallbar-utveckling-i-styrdokumenten/


Karaktäristiskt för LHU

• Startar i förskolan och har en progression till gymnasiet

• Integreras i värdegrundsarbetet

• Är ämnesövergripande/tvärvetenskapligt 

• Hanterar helheter och sammanhang

• Har både lokalt och globalt perspektiv

• Utgår från verkliga frågor och samhällets konflikter, samt  

barn och elevers egna upplevelser

• Har en mångfald av pedagogiska metoder

• Omfattar alla pedagoger, oavsett inriktningar/ämnen



LHU utvecklar barn och elevers:

- Delaktighet och inflytande

- Kritiska förhållningssätt 

- Demokratiska ansvarstagande 

- Problemlösande förmåga

- Handlingskompetens

- Lust att lära



För att få en delaktighet i arbetet 

med LHU ska barn, elever 

och pedagoger tillsammans:

• Formulera mål 

• Planera

• Genomföra 

• Utvärdera 

Länk till mer information om delaktighet och inflytande.

http://atlas.gavle.se:8090/x/HwDb


Samverkan med samhället

Förskolan, skolan och UGs övriga 

verksamheter ska i sitt arbete 

med LHU samverka med externa 

aktörer i samhället:

• Näringsliv

• Organisationer

• Myndigheter inklusive kommunala bolag, förbund, 
förvaltningar och kommunledningskontoret

• Högskolor och universitet

Länk till "Resurskartan" med kontaktuppgifter till externa aktörer i Gävle

http://atlas.gavle.se:8090/x/Xwgo


Sagt om LHU

• ”När det gäller de elever som varit delaktiga och fått prova att agera på 

riktigt (”pluralism” i undervisningen), så ökar andelen elever utvecklar ett 

hållbart beteende.  De som bara fått kunskaperna uppvisar inte ökat 

beteende.” – Professor Niklas Gericke, Karlstads universitet

• ”En studie av LHU i förskolan visar att det är viktigt att kombinera aktiva 

samtal kring hållbarhetsfrågor med att barnen praktiskt får tillämpa sina 

kunskaper, till exempel genom att sopsortera eller dela med sig till andra. 

Då kan de utveckla förståelse och praktiskt ta till sig kunskaper.” – Farhana

Borg, forskare vid Högskolan Dalarna

• ”LHU är som en jäst som måste bakas in och genomsyra hela degen för att 

jäsningsprocessen ska komma igång på ett bra sätt.” - Rektor från 

Västerbotten
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Hönan och ägget
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www.globalamalen.se

Agenda 2030

http://www.globalamalen.se/


4.7 Lärande för hållbar utveckling

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och 

färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland 

annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 

livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en 

kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt 

värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till 

hållbar utveckling.



Sociala hållbarhetsprogrammet
2018-11-04Gävle kommun 23



Målområden i miljöstrategiska programmet 

Energi
Mark och bebyggd miljö

Vatten

Transporter

Natur Information och 

utbildning

Konsumtion och avfall

Länk till resepolicyn på Ankaret

Länk till externa kampanjwebben

Länk till miljöstrategiska programmet på gavle.se

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Miljomal--miljobokslut/Resepolicy-for-Gavle-kommun/
http://www.gavle.se/miljo
http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Miljo-och-klimat/Miljostrategiskt-program/


Gävle är Sveriges andra 

bästa miljökommun…

*Källa: tidningen Aktuell hållbarhet.









• Ska genomsyra all verksamhet i Utbildning Gävle

• Implementeras 2015 – 2018 

• Alla chefer ansvarar för, leder och utvecklar arbetet 

• Tid och förutsättningar för pedagogerna

• Stöd, struktur, inspiration, samverkan

• ”Grön flagg” och/eller ”Skola för hållbar utveckling”

• Digital arbetsyta och kunskapsbank för pedagoger

• Lokala handlingsplaner, upprättade senast 2018

• Uppföljning, utvärdering, utveckling

Länk till LHU-strategin på gavle.se

Lärande för hållbar utveckling 
– strategi 1-19 år, Utbildning Gävle

hhttp://www.gavle.se/Global/Kampanjwebbar/MSP/Information/Strategi l%c3%a4rande f%c3%b6r h%c3%a5llbar utveckling beslutad i n%c3%a4mnden 150318.pdf
http://www.gavle.se/Global/Kampanjwebbar/MSP/Information/Strategi l%c3%a4rande f%c3%b6r h%c3%a5llbar utveckling beslutad i n%c3%a4mnden 150318.pdf


Ledning

Alla chefer ansvarar för, leder och utvecklar arbetet med

lärande för hållbar utveckling.
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Arbetet med 

lärande för 

hållbar 

utveckling är  

fullt igång

Grovplan LHU* för Utbildning Gävle
Minst 50% av alla 

förskolor och skolor 

är certifierade enligt 

”Grön Flagg” 

och/eller har fått 

utmärkelsen ”Skola 

för hållbar 

utveckling”

LHU –strategin är 

inarbetad, känd, 

fullt tillämpad och 

bidrar till ökad 

måluppfyllelse

Totalt matsvinn 

har minskat 

med minst 20% 

sedan år 2012

Hållbarhets-

ombud för 

alla områden 

framtagna

och introdu-

cerade

LHU –

strategin 

är klar

20192017 201820162015 2020

Digital 

resursbank 

finns 

framtagen

Matsvinn i 

förskolan –

mätning 

framtagen 

och arbete 

påbörjat Resepolicyn 

inarbetad (ny 

ver. 2018)

Minst 50% 

av maten är 

ekologisk

Övergripande 

aktiviteter finns 

planerade på 

varje förskole-

och rektors-

område

Kemikaliesmart 

förskola – alla 

chefer och all 

personal i förskola 

och pedagogisk 

omsorg utbildade, 

arbetet påbörjat i 

större skala

Alla 

medarbetare 

har kännedom 

om lärande för 

hållbar 

utveckling 

(LHU)

Vi är bland de 

bästa i landet 

på LHU och 

internt 

miljöarbete

Uppdaterad 2018-10-23

Det finns 

pedagoger och 

arbetslag som 

har börjat ta med 

LHU-perspektivet 

i sin undervisning 

/ verksamhet

* LHU står för ”Lärande för hållbar utveckling”



Uppföljning och utveckling

• Lokala handlingsplaner i verksamheterna

• Cheferna har möjlighet att följa upp på t.ex. 

medarbetarsamtal och APT

• Dialoger med hållbarhetsombud, chefer och 

övriga medarbetare

• Verksamhetsuppföljning i Stratsys

• Skolinspektionens enkäter

32

• Enkätfrågor till elever i ordinarie VP-enkät, samt LUPP

• Via interna aktörer från kommunledningskontoret, andra 

förvaltningar och  bolag, t.ex. energipedagog, 

kostcontroller.

• Via externa organisationer t.ex. Skolverket, Grön Flagg



Ur:



• Musik – Passion – Tillsammans

• El Sistema i Gävle startades av Kulturskolan hösten 

2015.  För F-klass, åk 1, 2 och 3, på två skolor. Sång, 

rytmik, drama, stråkinstrument.

• Genom denna musikmodell med rötter från Venezuela, 

vill skolan och Kulturskolan i Gävle skapa relationer 

mellan barn och vuxna.  

• Finns nu i alla världsdelar, i 65 länder.

• Samarbetspartners:  Gävle Symfoni-

orkester, Forsbacka kammarkör, ABF.

• Kontaktperson: ulrika.sweden@gavle.se

http://www.elsistema.se/
mailto:ulrika.sweden@gavle.se
https://vimeo.com/162064552




Elevers förslag på ”Det goda livet i Gävle 2030”

• ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”, en 

satsning för årskurs 8 - gymnasiet

• Hur ska ett gott, hållbart Gävle se ut år 2030?

• Läsåren 16/17 & 17/18: tot. 12 klasser och 310 elever, ca 20 lärare 

och ca 90 externa vuxna.  Nu kör vi igen läsåret 18/19.

• Utställningar med elevernas förslag, rådslag på Högskolan i Gävle

• Workshops – löpsedlar till ”GävleBladet” år 2030

• Brevet till framtiden är nu påskrivet!

Dokumentation av rådslaget finns på: http://detgodalivetigavle.se/2018/02/20/foton-filmer-

och-dokumentation-fran-radslaget-15-2-2018/

Länk till kort film

Sociala medier:

#DGLGavle

http://detgodalivetigavle.se/2018/02/20/foton-filmer-och-dokumentation-fran-radslaget-15-2-2018/
https://vimeo.com/209909112




Stödpersoner 

• Områdeshållbarhetsombud
– Minst ett ombud per rektors-/förskole-/verksamhetsområde

– Ev. lokala ”LHU-representanter”

• Hållbarhetspedagog & strateg m.fl.
– Ullrika Forsgren

– Sofia Lord

– (fler tas in vid behov)

2018-11-04Gävle kommun 38

http://atlas.gavle.se:8090/x/yAIo


LHU-nätverk Gävleborg
- regionalt pedagognätverk, 1-19 år

• Målgrupp: alla pedagoger för 1-19 år i Gävleborgs län

• Även öppet för strateger, skolledare och övriga intresserade 

(offentliga tjänstemän)

• Medlemskapet är kostnadsfritt, aktiviteterna är frivilliga

• Mejllista med information och tips på utbildningar/konferenser

• Ca 2 nätverksträffar per år

• Finansiär: Varje deltagande kommun för sig, samt Region Gävleborg

• Samordning: Utbildning Gävle

• Kontaktperson: 

– Ullrika Forsgren, projektledare LHU, ulrika.forsgren@gavle.se

mailto:ulrika.forsgren@gavle.se


Redskap för det lokala arbetet

40

Länk till mer information om dessa redskap

• Grön Flagg 

Håll Sverige Rent, i

samarbete med Skolverket

• Skola för hållbar utveckling

Skolverket

http://atlas:8090/x/pQko
http://atlas.gavle.se:8090/x/4wIo


Digital resursbank ”Atlas” för pedagoger

• LHU utvecklingsverktyg

• Goda exempel från hela Gävle

• Länkar till material från hela Sverige

• Resurskarta över lokala aktörer

• Projektidéer från lokala aktörer

• Självstudiekit

• Årshjul

• Utomhuspedagogik

• Nyheter

• Om oss i media

Länk till resursbankenDirektlänk till projektidéer från lokala aktörer

http://atlas.gavle.se:8090/x/ZgIo
http://atlas.gavle.se:8090/x/o4G


Nyttja gärna externa aktörer!

2018-11-04Gävle kommun 42

Extern länk till resurskartan

https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=resursreg
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Bjud in energipedagogen!
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Mer information om Energipedagogen

Samuel utbildar såväl personal som barn och elever i alla åldrar samt även föräldrar. 

https://www.gavleenergi.se/nyheter/nyheter/energipedagogen/
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Håll Sverige 

Rent

Amnesty

Pedagogiskt 

stöd 

Utbildning 

Gävle 

Direktlänk till 

pedagogiskt stöd

WWF

Naturskydds-

föreningen

m.fl.

http://atlas.gavle.se:8090/x/Dgko
http://atlas.gavle.se:8090/x/Dgko


Ur:

Länk till 

resursbank

för utomhus-

pedagogik

http://atlas.gavle.se:8090/x/YQY-/
http://atlas.gavle.se:8090/x/YQY-/
http://atlas.gavle.se:8090/x/YQY-/
http://atlas.gavle.se:8090/x/YQY-/
http://atlas.gavle.se:8090/x/YQY-/


Skolor och förskolor med 

skolskog:

• Alborga skola

• Bergby centralskola

• Björngårdens förskola

• Fridhemsskolan

• Hagaströms skola

• Hedesunda skola

• Lillhagsskolan

• Ludvigsbergsskolan

• Milboskolan

• Nynässkolan

• Olsbackagårdens förskola

• Klintbergsgårdens förskola

• Solängsskolan

• Strömsbro och Tallbackens 

skola

• Tummelisagården

• Ulvsäterskolan

• Åbyggeby skola

Skolskog & utomhuspedagogik

Länk till mer information om våra skolskogar

"En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av 

förskolan/skolan för lektioner och utevistelser. Här kan 

teorier testas i praktiken. Förskolan/skolan och markägaren 

upprättar en Överenskommelse om skolskog (kopia skickas 

till gatapark@gavle.se) där förskolan/skolan får tillstånd att 

göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis 

bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka 

några träd.”

Vill ni ha en skolskog?  Läs mer här.

Intresserad av utomhuspedagogik?  Läs mer här.

http://atlas.gavle.se:8090/x/6QIo
http://skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/overenskommelse_om_skolskog_0.pdf
mailto:gatapark@gavle.se
http://atlas.gavle.se:8090/x/6QIo
http://atlas.gavle.se:8090/x/YQY-/


Skolträdgård

”Skolträdgården är en plats där 

barnen/eleverna tillsammans med 

pedagogerna odlar grönsaker och/eller 

blommor, och gärna komposterar. Denna 

plats används aktivt i undervisningen och 

resultatet av odlandet används också i 

undervisningen.”

År 2016 mer än fördubblade vi 

antalet skolträdgårdar. 34% av 

våra skolor och förskolor har nu 

en skolträdgård.
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Foton:  Uppfinnarens förskola

Länk till mer information och film om våra skolträdgårdar

http://atlas.gavle.se:8090/x/7wA-/




Matsvinn

• Maten nära 1/3 av vår 
klimatpåverkan i Sverige

• 4,2 jordklot om alla levde som vi 

• 1/3 av all mat slängs

• Vårt mål – att minska matsvinnet!

• Grundskola och gymnasium har 
minskat > 20% sedan 2012 

• Matsvinnsmätning förskolan på 
gång, för Sodexo och för våra 
egna kockar
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Natur & Miljöboken

• Läromedel för åk 4-6 om hållbar utveckling

• Alla skolor som vill får kostnadsfritt motta 
klassutsättningar av materialet
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Länk till information om Natur & Miljöboken

http://atlas.gavle.se:8090/x/lwO9


Kollegialt lärande med en  

ämnesövergripande 

Modul om hållbar utveckling.

Anpassad för åk. 7-9

Länk till mer info

Länk till modulen

http://atlas.gavle.se:8090/download/attachments/2623932/Skolverket Undervisning f%C3%B6r h%C3%A5llbar utveckling G%C3%A4vle 26 april 2018.pdf?version=1&modificationDate=1525806488067&api=v2
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Grundskola/901-Hallbar-utveckling


Klimatet i Gävleborg – åk 7 – gy.

Materialet även i Loops för alla lärare åk. 7-gy, samt för elever i högstadiet.
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Länk till klimatmaterialet på Atlas

http://atlas.gavle.se:8090/x/gAcsAQ
http://atlas.gavle.se:8090/pages/viewpage.action?pageId=19662720


Digitaliseringens betydelse för en 
hållbar samhällsutveckling

"Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter”

Möjligheter och risker

• Här och nu?

• I framtiden? 

Länk till Max Tegmarks sommarprat 2018

Länk till presentation på GETT2018

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1077305?programid=2071
http://atlas.gavle.se:8090/x/GgA7AQ


Emojin som får barnen 
att bli klimatsmarta

2018-11-04

Smart satsning engagerar hela förskolan!



Våra resor

• Gävle kommuns resepolicy säger att vi ska resa 

och mötas så hållbart som möjligt.

• Möjlighet till resfria möten med hjälp av Skype, mer 

information finns här.  

• Låna och testa elcykel för tjänsteresor två veckor, 

samt resecoachning, kontakta Gavle Drift&Service.

• Cykelvänlig arbetsplats?  Info här. 

• Planera cykelresan i Gävle, info här (där du kan 

välja cykel som transportsätt).  

• Planera kollektiv resa: www.resrobot.se. 

• X-trafiks företagskort 10% rabatt. Fungerar nu även 

på UL – Upplands lokaltrafik.
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I första hand
Gå, cykla, telefon eller Skype

I andra hand
Buss eller tåg

I tredje hand
Bilpoolsbil/tjänstebil med hållbara 

drivmedel, samåkning

I undantagsfall
Egen bil, flyg

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Att-resa-i-tjansten/webbkonferens/Skype-for-foretag/
http://www.gavledriftservice.se/Kontakta-oss/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Nyheter/Bli-en-cykelvanlig-arbetsplats/
https://www.google.se/maps/
http://www.resrobot.se/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Att-resa-i-tjansten/Res-kollektivt/


Prova el-cykel med kärra i två veckor

Erbjudande till föräldrar med barn vid förskolor 

och familjedaghem i Gävle 

Kontakta

Samhällsbyggnadskontoret

trafik@gavle.se

Unna dig och 
ditt barn en 

skön cykeltur! 

mailto:trafik@gavle.se
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Östers nya förskola är under uppbyggnad

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/har-ar-gavles-forsta-kemikaliesmarta-forskola-trodde-att-det-skulle-vara-svarare-att-hitta-ratt-saker

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/har-ar-gavles-forsta-kemikaliesmarta-forskola-trodde-att-det-skulle-vara-svarare-att-hitta-ratt-saker


10 uppdrag för en kemikaliesmart förskola

Uppdrag och aktivitetskort 
som tagits fram i samarbete 
med Kemikalieinspektionen.

Tips att fördela arbetet i 
personalgruppen; att bli 
experter på olika områden. 

Tips att fundera på i 
er verksamhet – vad 
behöver vi göra 
utifrån respektive 
uppdrag?

Klicka här för att komma till uppdragen

Länk till ytterligare tips, material och information om kemialiesmart förskola

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/kemikalier
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikaliesmart-forskola
http://atlas.gavle.se:8090/x/mQMo


Kemikaliesmart skola?

http://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikaliesmart-skola-0

http://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikaliesmart-skola-0


13 kemikaliesmarta lektionsupplägg 

http://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikaliesmart-skola-0

http://www.hsr.se/materialrum-larare-och-pedagoger/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikaliesmart-skola-0


Nyinköp

• Tips på kemikaliesmarta produkter att köpa in 
(alla välkomna att bidra med tips!): 

Klickbar länk till lista.

• Välj miljömärkt när det finns

• Använd försiktighetsprincipen

• Lukta och känn på all plast vid leverans och 
reklamera direkt vid avvikelse!
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http://atlas.gavle.se:8090/x/MAZs
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Vem kan vi fråga om kemikalier i vardagen

• Ert hållbarhetsombud samt miljöstrateg 

Sofia Lord

• http://www.kemi.se/fraga/ -

Kemikalieinspektionen. Även andra 

myndigheter kan hjälpa 

till (Livsmedelsverket, MSB, eller Hallå 

konsument kan ibland vara lämpligast).

• Konsument Gästrikland: Lisa Höglund, 

lisa.hoglund@gavle.se (kan komma 

och föreläsa för såväl personal som 

föräldrar)  

http://atlas.gavle.se:8090/x/yAIo
http://www.kemi.se/fraga/
http://www.hallakonsument.se/
mailto:lisa.hoglund@gavle.se


Innehåll

1. Hållbar utveckling 

2. Lärande för hållbar utveckling

– Vad är lärande för hållbar utveckling?

– Styrdokument

– Goda exempel

– Verktyg och resurser

3. Ta fram / revidera handlingsplan
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Verktyg för nulägesanalys

Ni kan utvärdera ert nuvarande

arbete med lärande för hållbar

utveckling genom att använda 

självvärderingsverktyget (klicka 

på bilden nedan):

http://atlas.gavle.se:8090/pages/viewpage.action?pageId=2625337&preview=/2623923/3572063/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rderingsverktyg_150929.pdf


Ta fram/revidera handlingsplan

• Utgå ifrån ev. resultat från självvärderingsverktyget 

samt ev. befintlig handlingsplan / mål / aktiviteter 

kopplade till LHU.
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• Diskutera / grupparbeta kring:

– Vad gör vi redan nu som är bra?

– Vad vill vi bevara? Börja 
med/utveckla? Sluta med?

• Prioritera och dokumentera, planera 

att följa upp.



Sociala medier:

#LHUGavle

#FirstGeneration

Facebook-grupp – alla pedagoger välkomna! 

”Utbildning Gävle – pedagoger LHU”



“Nobody can go back and start a 

new beginning, but anyone can start 

today and make a new ending”

Maria Robinson


