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Öppna nyhetsbrevet i din
webbläsare

Hej
April har bara swishat förbi och vi på FramtidsFrön har hunnit med att träffat hundratals elever runt om i
landet genom föreläsningar och mässor. Vi var också med på SSAkonferensen i Kungsbacka som pågick
under tre dagar. Vi lärde oss mycket nytt och fick även dela med oss av våra erfarenheter när det gäller
entreprenörskap i skolan. Våra slutsatser är att vi gör helt rätt saker och det gör även ni pedagoger ute i
Sverige!

Bygg vidare på en idé
I den här övningen får eleven möjlighet att lära sig att utveckla sitt tankesätt.

Allt ni behöver är papper och penna.

Ladda ner övningen

Avslutning för deltagare i Plug In 2.0
FramtidsFrön arbetar, tillsammans med Region Östergötland, i ett nationellt ESFprojekt som heter Plug In 2.0.
Projektet syftar till att minska studieavbrotten på gymnasiet men också till att öka genomströmningen på gymnasiet.

Fredagen den 7 april avslutades kursen ”Kunskap om arbetsmarknaden” för elever på Second Chance School och
Anders Ljungstedts Gymnasium. Avslutningen var välbesökt och de 50 personerna som var med fick ta del av
elevers berättelser om kursen och förebilder berättade om sina resor till en anställning. Med på eftermiddagen var
även Linköpings kommuns utbildningsdirektör Lars Rehnberg och Ulrik Fostvedt, processledare från
Göteborgsregionen.

Månadens lärare  Maria & Bisse
Fritidspedagogerna Maria och Bisse jobbar på Öjersjö Brunn skola i Partille och har under april utsetts till månadens
lärare. De har arbetat med FramtidsFröns material "make a difference" och delar med sig av sina erfarenheter.

"Vi valde ut några uppdrag av skiftande karaktär och presenterade dem för eleverna. De fick sedan välja ut vilka de
tyckte lät intressanta och kunde tänka sig att arbeta med. Utifrån elevernas önskemål satte vi samman grupper som
fick börja resonera och skissa upp idéer om hur de skulle kunna lösa problemen."

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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