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Information inför framtidsworkshop gällande Ålands Gymnasiums utveckling 5.4.2018
Varmt välkommen att delta i en kreativ och dynamisk workshop som syftar till att finna startskotten,
för det fortsatta arbetet med verksamhetsutvecklingen inom Ålands gymnasium.
Mål
• Du som deltagare kommer i samarbete med de andra deltagarna, ta fram och prioritera konkreta
förslag till den framtida utvecklingen av gymnasiets verksamhet.
• Arbetet ska utmynna i konkreta och genomförbara förslag för det som nu ska ske och vilka som
har att ansvara för och verkställa de olika förslagen. Efter att nödvändiga beslut tagits, ska
förslagen kunna genomföras av de olika intressenterna inom gymnasiet.
Metodik
• Workshopen består av dialoger som utförs i blandade grupper. Du som deltagare får arbeta
tillsammans med representanter för skolorna (lyceet och yrkesgymnasiet), styrelsen för Ålands
gymnasium och landskapsregeringen. (Intressenterna)
• Du framför dina synpunkter och idéer från din utgångspunkt och hör andra intressenters tankar
och idéer. Ni enas gruppvis kring någon eller några idéer och utformar den till ett konkret förslag.
• Under dialogen används IT som stöd för dokumentering och som lokal realtidsinformation.
Förberedelser
För att livaktigt kunna delta i dialogen är det mycket viktigt att du före workshopens, tagit del av
ÅSUB rapport 2018:1 som publicerats. Du får gärna fördjupa dig i de områden som du själv tycker är
intressanta och som du själv tror, är de delar som du bedömer kommer att vara drivande aktiviteter i
det fortsatta utvecklingsarbetet. Som minst önskar vi att du läst förord och sammanfattning.
Grundschema
Tid
0830
0930
1030
1130
1230 - 1545
1550
1630

Aktivitet
Inledning, gruppindelning, IT mm
ÅSUB summering av rapport 2018:1 med dialog.
Dialog 1
Lunch
Dialog 2 - 4
Sammanfattning
Avslut

Anmärkning
Kaffe från 0800

Restaurang Hjorten
Kaffe från 1415

Plats
Auditorium, Hotell- och restaurangskola, Strandgatan 1, Mariehamn.
Workshopen
Som moderator fungerar den externa konsulten Stefan Berndt, med utbildningserfarenhet från bland
annat grundskola och gymnasium. Numera är hans huvudområde organisationers och företags
kompetensutveckling av personal och ledare/förmän. Detta sker i ämnen som ledarskap, hantera
konflikter, kommunikation med mera. Stefans utbildningsmetoder bygger på lösningsinriktad
pedagogik och tydliga kopplingar till praktisk tillämpning av kursinnehållet.
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