Sällskapet för
Folkundervisningens
Befrämjande
I Göteborgs stift

Ansökan om medel till pedagogiskt stipendium
En arbetsgrupp inom styrelsen för Sällskapet för folkundervisningens
befrämjande i Göteborgs stift tog under 2016 fram förutsättningarna
för ett årligt stipendium att gå till den/de pedagoger som på ett framåtsyftande sätt verkar för god språkutveckling bland barn i de yngre skolåldrarna.
Sällskapet vill med detta stipendium dels uppmärksamma lovvärda
pedagogiska insatser, dels lyfta fram utbildningen/bildningens
integrerande kraft
Stipendiet är tänkt att utdelas vid Sällskapets årsmöten.
Stipendiesumman för 2018 föreslås fastställas till 50 000:-.
Utöver detta äskas medel för det administrativa arbetet med stipendiet
om 15 000:-.
Sammantaget äskas således 65.000:-

Göteborg den 14 februari, 2018

………………………………….
Börje Rådesjö

Sällskapets för
Folkundervisningens
Befrämjande
i Göteborgs Stift

Ansökan om medel för Sällskapets hemsidor

Sällskapet bekostar två hemsidor, www.skolmuseet.se respektive
www.folkbildningssallskapet.se som informerar om skolsamlingarna och Sällskapets
bakgrund och innehåll.
Avsikten med hemsidorna är att sprida kunskap om Sällskapets verksamhet till skolelever,
lärare, skolledare, lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och den intresserade allmänheten.
Ansvaret för text- och bildmaterial på hemsidorna ligger på Sällskapets redaktionsgrupp, medan
GR Utbildning sköter driften. Hemsidorna marknadsförs bland annat genom de nyhetsbrev som
kontinuerligt sänds ut till drygt 550 skolor i regionen.
Under 2011-2016, har en genomgång av samtliga texter och bilder på webbsidorna gjorts.
Under 2017 pågick fortsatt utveckling av innehållet på de båda webbsidorna.
Kostnaden för 2018 beräknas till 15.000 kronor.

Göteborg den 22 februari, 2018

…………………………………………………………
Gunnar Hejde

Sällskapet för
Folkundervisningens
Befrämjande
i Göteborgs Stift

Ansökan om medel för administration av Sällskapets verksamhet

GR Utbildning svarar för administration av Sällskapets verksamhet.
Den årliga kostnaden för densamma uppskattas mellan 20 – 30 kkr.
För verksamheten år 2018 äskas 25 000:- för detta arbete.

Göteborg den 22 februari, 2018
……………………………………………………
Börje Rådesjö

Sällskapet för Folkundervisningens
Befrämjande i Göteborgs stift

Anhållan om medel för Skolsamlingarna under år 2018
Årets ansökan avser Stadsmuseets skolplanschprojekt. Projektets första del avslutades 1
december 2017, då två utställningar, en fysisk och en webbaserad, om och med skolplanscher
öppnades på Göteborgs Stadsmuseum.
Nästa fas i projektet fokuserar på nämnda webbutställning, Skolplanschen mellan fakta och
fiktion www.stadsmuseetsskolplanscher.se. Under uppbyggnadsfasen diskuterades och
funderades mycket kring besökarens upplevelse av utställningen. Det kändes viktigt att inte
bara lägga utställningen till handlingarna när den väl öppnat, utan att arbeta vidare på den,
tillsammans med besökarna. Syftet med planschutställningen är att såväl gårdagens som
dagens lärare och elever skall lockas att se på planscherna. Men gör de det?
För att besvara dessa frågor har museet beslutat att utvärdera utställningen genom sk
brukartest. Brukartesten kommer utföras under våren 2018 och bekostas helt av museet.
Ansökan avser den fas som följer efter denna utvärdering, att med hjälp av en extern
konsult använda resultatet från utvärderingen för att ytterligare anpassa och
tillgängliggöra planschutställningen. För att detta steg skall kunna genomföras, behövs
dock externa medel. Skolsamlingsgruppen anhåller därför att 20 000 kr av tillgängliga
fondmedel för verksamhetsåret 2018 tilldelas gruppen, för denna del av nämnda projekt.

Göteborg den 22 februari 2018
För Skolsamlingsgruppen

………………………………………………
Margaretha Sahlin

Bilaga

Den fas som ansökan avser består av tre steg.
Steg 1, att identifiera utvecklingsbehov i utställningen med hjälp av brukartest. Ett par
testgrupper bestående av personer i olika åldrar bjuds in till museet för att pröva och ge sina
synpunkter på webbutställningen. Museet vill även gärna göra samma test med
Skolsamlingsgruppens medlemmar.
Steg 2, att sammanställa och identifiera områden i utställningen värda att vidareutveckla. Den
externe konsult som är specialist på utställningsmodellen kontaktas sedan för offert.
Steg 3, att utifrån offert besluta vad som kan och skall göras samt ge konsulten i uppdrag att
utföra valda ändringar.
Ansökan avser enbart steg 3, dvs kostnader för den externe konsultens arbete. De beslut som
föregår detta görs i samverkan med Skolsamlingsgruppen.

Sällskapet för
Folkundervisningens
Befrämjande
i Göteborgs stift

Ansökan om medel till konferens om suicidprevention
Sällskapets styrelse har diskuterat vikten av det suicidpreventiva arbete
som görs inom olika organisationer och vill för egen del gärna lyfta fram
goda exempel på sådant arbete.
Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att avsätta 35 000:- för
arrangerandet av en konferens riktad till lärare och annan skolpersonal,
där fokus kommer att ligga på hur skolans personal tidigt kan identifiera
barn och unga i riskzon.
Styrelsen önskar genomföra denna konferens i september månad 2018 och
då i samarbete med den ideella organisationen Suicidprevention.

Göteborg den 12 februari, 2018

……………………………………………..
Börje Rådesjö

