FramtidsFrön Nyhetsbrev mars 2017

Öppna nyhetsbrevet i din
webbläsare

Hej,
Mars är snart slut och vi närmar oss ljusare tider vilket uppskattas av de flesta. I april händer det spännande
saker på våra kontor. Bland annat bjuder vi in till föreläsningar med Richard Gerver i Karlstad och i
Stockholm. Vi kommer även att avsluta ett spännande projekt i Östergötland, mer om detta kommer i nästa
nyhetsbrev.

Under mars har vi även haft en tävling där den skola som har flest nyregistreringar vinner en tårta. Vinnarna
har korats och ni kommer att bli kontaktade i början av april. Ni får gärna visa upp er glädje på vår Facebook
och Instagram!

FramtidsFrön fyller 15 år!
Den 1 april 2002 startade FramtidsFrön sin verksamhet i Linköping. Historien grundar sig i att det efterfrågades
någon som arbetade med entreprenörskap i grundskolan och på initiativ från Länsstyrelsen i Östergötland,
tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv, startade Louise Lövgren föreningen FramtidsFrön.

 Det är fantastiskt roligt att vi nu fyller 15 år! Från att ha arbetat ensam med FramtidsFrön är vi nu 12 anställda i

Sverige, vilket jag inte trodde 2002. Just nu är vi inne i en spännande utvecklingsfas tack vare att vi har uppdrag av
Skolverket att nå ut över hela Sverige med våra metoder och material. Det som driver mig och mina kollegor är att vi
träffar så härliga och engagerade pedagoger och elever.

Tack till er alla, hälsar Louise med personal.

Läs mer FramtidsFrön

FramtidsFrön bjuder in till en föreläsning med Richard Gerver

 En av Europas främsta talare och inspiratör inom framtidens pedagogik och utbildning.

En av skolans viktigaste uppgifter är att inspirera eleverna och att motivera dem att finna sina egna drivkrafter. Men
hur ska man få dem att känna att de inte bara förbereder sig för livet  utan att de faktiskt lever det också? Ta
chansen att lyssna på Richard Gerver och bli inspirerad under en eftermiddag! 25 april är vi i Karlstad och 26 april i
Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här nedan!

Delta i Stockholm

Delta i Karlstad

Månadens Lärare  Monica Lindroos
Monica Lindroos arbetar som lärare på Second Chance School i Linköping, som är en del av Anders Ljungstedts
gymnasium. Monica och hennes elever arbetar just nu tillsammans med FramtidsFrön i det nationella projektet Plug
In 2.0 och Monicas engagemang och driv för eleverna syns tydligt i klassrummet.

 Jag har arbetat som gymnasielärare i snart 20 år med ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program. Mitt
val att arbeta med ungdomsgruppen har berikat och lärt mig väldigt mycket. Många i gruppen har dåliga erfarenhet

av skolan och känner sig misslyckade. Jag försöker att lyfta elevernas positiva sidor och styrkor och är nyfiken på
dem som människor, på det vill jag bygga min undervisning.

Läs mer

Följ och kontakta FramtidsFrön via:

Facebook

Hemsida

Epost

Instagram

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev eller ändra dina uppgifter?
Här kan du ändra dina inställningar eller avsluta din prenumeration
www.framtidsfron.se
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