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Jämtlands Gymnasium Bräcke ligger i 
slitna men trivsamma och  ändamålsenliga 
lokaler. Många elever är inackorderade eller 
ensamkommande flyktingungdomar. Patrik 
Kuru är fritidsledare på skolan och även 
elev- och boendevärd. Han är länken mellan 
eleverna, skolan och samhället, men också 
en viktig resurs för oroliga föräldrar. 
– Jag kan göra ett spontant hembesök för 
att kolla att allt är ok eller bara stanna till en 
stund och hjälpa till med något praktiskt. 
Det viktigaste är att eleverna känner sig 
sedda, förklarar Patrik.
   Jämtlands Gymnasium Bräcke  
tillsammans med Bräcke kommun var tidigt 
ute med att satsa på en person för att stötta 
de gymnasieelever som bor ensamma. I och 
med starten av VINNA kunde skolan avsätta 
ytterligare resurser till aktiviteter och mer personal.
– När Patrik började för fyra år sedan fanns det ingen skola i Sverige som arbetade 
på det här sättet vad jag vet och vi är fortfarande rätt ensamma. Nu börjar vi hitta 
formerna, förklarar Mia Eliasson, rektor för Jämtlands Gymnasium Bräcke.
   I första hand är det de elever som har eget boende som erbjuds fritidsaktiviteter 
efter skoltid, men alla elever är naturligtvis välkomna. Mekarkvällarna drar folk 
liksom matlagningskurserna. Och det egna hockeylaget är omtalat (se artikel 
nedan). I höstas valde man att satsa på Studieöppet inom ramen för VINNA. Två 
timmar varje eftermiddag, fyra dagar i veckan, finns en handledare på plats för att 
stötta de elever som behöver hjälp med allt ifrån matte och SO-ämnen till olika 
yrkesämnen. Joe Roandee är 19 år och går IM Språk. Han vill bli snickare och siktar 
på att gå Bygg och anläggning till hösten:
– Jag kommer ibland och får hjälp med matten, det fungerar jättebra, förklarar Joe. 
Saeid Rezaei är studiehandledare och han konstaterar att Studieöppet också är 
viktigt ur integrationssynvinkel:
– Här möts elever med olika bakgrund, vi har många ensamkommande flykting-
ungdomar. Joe som är duktig i matte kan hjälpa de andra eleverna med läxorna. 
På Jämtlands Gymnasium Bräcke finns programmen El och energi, Hantverk inriktning 
Frisör, Bygg och anläggning samt Introduktionsprogrammen.

Bräcke satsar på StudieöppetNationell konferens 
flyttad till september

Keramik, silver och foto

Effektiva staå-upp möten 

Intresset för VINNA och de erfarenheter 
projektet redovisar är stort, därför 
flyttas den nationella konferensen fram 
till september 2013. Utgångspunkten 
för VINNA är att förnya och utveckla 
gymnasieskolan i nya former av samverkan 
mellan skolan och andra aktörer i samhället. 
Syftet med konferensen är att sprida 
erfarenheter från projektet, men även 
att inhämta nya idéer och tankar för den 
fortsatta utvecklingen av VINNA-modellen. 
Närmare information om konferensen 
presenteras löpande på 
www.vinna-ostersund.se.

I samarbete med ABF och Vuxenskolan 
genomför VINNA ett antal studiecirklar 
främst riktade till de inackorderade 
ungdomarna i Östersund. Foto, kreativt 
skapande med målning, silversmide och 
keramik är några av de aktiviteter som 
startat under våren och fler studiecirklar 
är på gång. Än så länge är studiecirklarna 
kostnadsfria för eleverna, men planer 
finns på att ta ut en symbolisk avgift för 
öka ungdomarnas motivation att delta mer 
regelbundet. 

Oändliga möten utan agenda och tydlig 
struktur är de flesta bekanta med. Går det 
att istället tjäna tid på möten? Institutionen 
för teknik och hållbar utveckling (THU) 
på Mittuniversitetet bjöd in VINNA till 
stå-upp-möte och Jämtlands Gymnasium 
var på plats för att titta närmare på hur 
mötesformen går till. Max 30 min och en 
strikt agenda där man fokuserar på de 
punkter som avviker ifrån plan, är två av 
hemligheterna för ett effektivt möte. Andra 
tips är att alltid inleda med en positiv 
händelse samt att adressera punkter som 
behöver diskuteras till rätt mötesforum.

På Jämtlands Gymnasium Bräcke jobbar man hårt för att 
skapa en meningsfull fritid för eleverna. Nu finns också 
Studieöppet – läxhjälp och handledning fyra dagar i veckan. 

Kan vi starta ett hockeylag? Frågan kom från ett gäng elever på Bygg och 
anläggning på Jämtlands Gymnasium Bräcke. Patrik Kuru, fritidsledare och elevvärd 
på skolan, var inte sen att haka på. Redan samma eftermiddag hade han hjälp till 
med att fixa fram träningstider i hallen och utnämnt sig själv till materialare. Under 
vintersäsongen har Team Wikén tränat två gånger i veckan och för de tolv eleverna i 
laget, som alla utom en bor i eget boende i Bräcke, har laget haft stor betydelse.
– Vi ville göra något kul på kvällarna och ett eget hockeylag kändes fränt. Kuru 
har verkligen stöttat oss. Han är med på träningarna och sitter i sekretariatet under 
matcherna, säger Alexander Holgersson, som läser maskinförarutbildningen och är 
en av initiativtagarna.
   Patrik Kuru konstaterar att det är roligt att kunna möta elevernas egna önskemål i 
stället för att hitta på aktiviteter och hoppas på att någon intresserad elev dyker upp.
– Att laget fungerat så bra beror mycket på ungdomarnas eget engagemang och 
bor man långt från familj och föräldrar kan en sån här aktivitet vara avgörande för 
trygghet och trivsel. 
   Tre matcher och två segrar har Team Wikén hunnit med under säsongen. Nästa 
vinter kommer man att spela i egna matchtröjor delvis sponsrade av näringslivet i 
Bräcke, något som eleverna själva har fixat med benäget bistånd av supportern Kuru.

.

Erika Göransson och Anneli Malmberg Englund 
från JGY framför “vita tavlan”.

Ingen match för Team Wikén 

Patrik Kuru, fritidsledare Jämtlands Gymnasium Bräcke 



Full aktivitet i VINNA-verkstan

London calling

Tidstjuvar i fokus

Livet som inackorderad

VINNAs projektledning gjorde i januari ett 
studiebesök på Mossbourne Community 
Academy i London, en skola med 1350 
elever i årskurserna 6 till 9 plus gymnasiet. 
Skolan öppnade 2004 och har på kort tid 
blivit en av Englands mest framgångsrika 
skolor med högpresterande elever som går 
vidare till universiteten i Cambridge och 
Oxford. Skolans framgångsrecept bygger på 
trygghet, disciplin, höga förväntningar och 
– inga ursäkter. Som elev förväntas du göra 
ditt bästa och ta vara på den chans som en 
god utbildning ger.

Till vad använder vi tiden? är ett 
projekt som syftar till att synliggöra hur 
skolpersonal använder sin tid. Analysen 
bygger på tidsstudier, iakttagelser och 
intervjuer för att identifiera tidstjuvar, det 
vill säga störningsmoment och slöserier 
som sänker kvaliteten på verksamheten. 
Hittills har fyra personer ”skuggats” under 
en arbetsdag och ytterligare ett antal är 
på gång. Projektet avslutas och utvärderas 
sommaren 2013.

Lördagen den 20 april arrangerade 
Jämtlands Gymnasium och VINNA en 
informationsdag för blivande elever. 
Totalt 150 personer, ungdomar och 
föräldrar,  kom till Palmcrantzskolans 
aula för att höra mer om hur livet 
som inackorderad kan se ut. På plats 
fanns såväl personal från JGY som 
representanter från idrottsföreningar, 
studieförbund, näringsliv och 
Ungdomspolisen. Flest frågor fick 
gymnasieeleverna Anna, Petter, Måns, 
Tobias, Isabelle och Valter som delade 
med sig av sina egna erfarenheter och 
tipsade om alltifrån boende till läxläsning 
och bra och billig vardagsmat.
 

Alla kan – det är utgångspunkten för VINNA-verkstan som erbjuder elever 
möjligheten att studera på dagtid med individuell handledning och utifrån 
personliga förutsättningar.  Lokalen på Campus  är ljus och rymmer en handfull 
arbetsplatser och fikahörna. Det råder en lugn och koncentrerad stämning. Sofia 
Bäckström, 17 år, går Estetiska programmet men väljer att läsa i VINNA-verkstan. 
I höst planerar hon att påbörja en ny utbildning och nu studerar hon matte, 
engelska och svenska för att vara väl förberedd till kursstarten:
– Jag går hit varje dag för att hålla kunskaperna igång. Hade inte VINNA-verkstan 
funnits hade jag bara suttit hemma, säger Sofia. 
   Saga Östlund fyller snart 18 år. Hon varvar studierna i samhällskunskap och matte 
med att praktisera på en affär i stan vilket sammantaget blir en full arbetsdag. Målet 
är att komma in på Birka Folkhögskola. I VINNA-verkstan har hon tillsammans 
med handledaren Ingegerd Bäckström lagt upp en studieplan för att beta av alla 
delar i god tid. Saga konstaterar att utan Ingegerd hade det varit mycket svårare:
– Vi planerar och pratar om hur jag ska lösa olika uppgifter vilket är till stor hjälp, 
förklarar Saga.
   Ingegerd bekräftar att det individuella stödet är viktig för de elever som kommer 
till VINNA-verkstan, men betonar att alla jobbar engagerat och självständigt. 
– Vissa studerar på heltid, andra läser enskilda ämnen i kombination med ett 
program. Några gör till och med klart betyg för att kunna tillgodoräkna sig det i 
kommande program eller studier. Alla arbetar så hårt att jag ibland får påminna 
dem om att ta pauser, säger hon och skrattar.
VINNA-verkstan erbjuder individuell handledning, uppföljning mot läroplaner och 
kursplaner samt ett nära samarbete med samhälle och näringsliv. 

VINNA är en arena för innovation och utveckling i skolans värld. Det finns 
inget färdigt koncept, utan elever, lärare, rektor och övrig skolpersonal utvecklar 
tillsammans med aktörer utanför skolan en modell för att minimera avhoppen. 
VINNAs strategi är att behålla eleverna i gymnasieprogrammen. Hur ser då 
processen ut? Först identifieras ett behov eller ett problem – ofta är det skolan som 
kommer med förslag. Idén stoppas in i en utvecklingsprocess där en mängd olika 
aktörer bjuds in att delta - näringsliv, ideella organisationer, akademin/forskningen 
samt offentligheten - det som kallas Quatro Helix. Förslaget till lösning testas, 
utvärderas och en slutsats presenteras. 
   Nästa steg är att identifiera själva metoden för att se till att den införs i hela eller 
delar av Jämtlands Gymnasiums organisation. Det senare är något VINNA behöver 
bli bättre på. Den stora utmaningen, som projektet nu söker metoder och strategier 
för, är hur man ska nå systempåverkan – det vill säga en genomgripande förändring 
av systemet i stort. Kopplingen till forskningen inom PLUG IN är av stort intresse 
liksom Mittuniversitetets forskningskompetens inom nätverk och kluster.

Innovationsprocessen 
– steg för steg

ååååVINNA är ett intressant 
initiativ som använder 
innovationsprocessens 
arbetssätt och skapar 
mycket goda resultatååå.

Lasse Lindqvist, vd Peak Innovation, 
om att utveckla ett innovationssystem och 
hur arbetssättet kan användas inom många 
olika områden.

Sofia Bäckström studerar i VINNA-verkstan.



Morgonen då VINNA kommer på besök är det lugnt. Therese expedierar med van 
hand de kunder som kommer in. Praktikanten, som fått kontakt med Therese via 
VINNA-projektet, är inte på plats den här dagen, men varje torsdag är hon med 
Therese i butiken och hjälper till med olika sysslor. Uppdraget som handledare ser 
Therese enbart som positivt, även om det kräver en del planering.
– Visst tar det tid, men jag tycker det är bra att visa att vi alla hjälps åt och att det 
är många olika saker som måste göras. Det är viktigt med omväxling för att känna 
motivation.
   Therese konstaterar att uppgiften som handledare även innebär att reflektera över 
sin egen roll som ledare, vilket är en vinst i sig. Den stora behållningen är dock att se 
en ung människa utvecklas.
– Att vara med och bidra till bättre självkänsla och att de känner sig behövda 
är jätteroligt. Jag vill verkligen rekommendera andra företagare att ta chansen att 
ta emot en praktikant. Det handlar om att göra en insats för unga människor som 
behöver stöd och uppmuntran, men också om personlig utveckling för den som är 
handledare, säger Therese.

Vill ditt företag stötta gymnasieelever genom att erbjuda praktikplats på kortare eller 
längre tid? Kontakta VINNA på www.vinna-ostersund.se

Bilden av dagens skola är ett 
lärosäte som misslyckas med att 
förmedla kunskap och vars krafter 
ägnas alltmer åt administration och 
omvårdande uppgifter. Stämmer det 
överens med verkligheten och i så 
fall varför? Jag tror att svaret finns 
i utvecklingen av samhället som 
helhet och den roll som skolan fått 
ta, eller snarare tvingats ta, när andra 
myndigheter tydligare markerat 
gränserna för sina uppdrag.
   Som rektor ställer jag mig frågan;  
Var går gränsen för skolans 
uppdrag? Omvärlden tar för 
självklart att skolan ska fungera som 
rehabiliteringsplats för elever som 
varit sjuka eller har en pågående 
psykisk sjukdom. Skolans personal 
ska även se behoven hos elever med 
socioekonomiska problem och både 
agera stöd och underlätta för dem i 
svårigheter som inte gäller inlärning 
av ämneskunskaper. Tittar vi några 
årtionden tillbaka fanns inte detta i 
skolans uppdrag.
   Låt oss se över och renodla skolans 
uppdrag  och därmed underlätta för 
både elever och lärare. Det saknas 
en myndighet som tar ansvar för 
ungdomars hela situation. Eller finns 
det myndigheter som inte tar sitt 
ansvar?

www.vinna-ostersund.se
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Jämtlands Gymnasium:      2011-2012    2012-2013

Wargentin  38 st   20 st
Fyrvalla   26 st   13 st
Palmcrantz  14 st   9 st

Elever som inte gått vidare till annan utbildning 
(elever som bytt skola finns inte med).

Fakta - avhopp

krönika: 
omöjligt uppdrag?

Therese Wikstrand, entreprenör, ägare och numera handledare på Norma Jeane Blomster.

Handledare och praktikant
– ett blomstrande samarbete
Therese Wikstrand minns precis hur det var att vara ung och ny 
på jobbet. Därför har hon valt att ta emot en gymnasieelev som 
praktikant  i den egna blomsteraffären Norma Jeane i Östersund. 

Britt Uddegård, projektledare VINNA, Rektor Jämtlands Gymnasium

Läs om alla 
engagerade 
aktörer här! 


