Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande
i Göteborgs stift

Till den det berör;

Göteborg 2018-12-04

Styrelsen för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i
Göteborgs stift (www.folkbildningssallskapet.se) har tagit beslut
om att med start 2017 instifta ett årligt stipendium att utdelas
till den/de pedagoger som på ett framåtsyftande sätt verkar för
god språkutveckling bland barn i de yngre åldrarna.
Sällskapet vill med detta stipendium dels uppmärksamma lovvärda
pedagogiska insatser, dels lyfta fram utbildningens/bildningens
integrerande kraft.
Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöten.
Stipendium är tänkt att kunna sökas både individuellt och som grupp.
Den sammantagna stipendiesumman är fastställd till 50 000 kronor.
Den skall användas till stipendiatens / stipendiaternas förkovran/
kompetensutveckling i arbetet med yngre barns språkutveckling.
Ansökan skall vara Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i
Göteborgs stift tillhanda senast den 31/1, 2019.
Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöte i mars 2019.
Bifogat återfinns ytterligare information om det stipendium som
etablerats inom ramen för Sällskapets verksamhet.

Med vänlig hälsning

Susanne Rappmann
Biskop i Göteborgs stift tillika
ordförande i Sällskapet för
folkundervisningens befrämjande
i Göteborgs stift

Börje Rådesjö
Sekreterare i Sällskapet för
folkundervisningens befrämjande
i Göteborgs stift

Om stipendieansökan
Vi ser framför oss en ansökan om en till två A4-sidor (med fördel i form av ett
word-dokument och med punktstorlek 12 – 12 ppt), där du redogör för följande;
•

Beskriv de tankar och idéer som ligger till grund för ditt arbete och varför
du anser att dessa bär i arbetet med ungas språkutveckling,

•

Beskriv ditt arbetssätt och hur detta är kopplat till dina bärande tankar och
idéer enligt ovan,

•

Beskriv resultatet av detta arbete – d.v.s. de förbättrade resultat som
eleverna åstadkommer / uppnår.

•

Ange arbetsgivare / arbetsplats och kontaktperson.

Stipendiet är främst ämnat att uppmärksamma de pedagoger som verkar bland barn
i de yngre åldrarna (förskola, förskoleklass samt år 1 till 6 i grundskolan).
För ytterligare information kontakta Börje Rådesjö på adress borje.radesjo@outlook.com
Stipendieansökan skickas till Christina Hedén Danielsson på adress
Christina.Heden.Danielsson@goteborgsregionen.se senast den 31/1, 2019.
Förteckning över 2018-års stipendiater biläggs.
Juryn består av följande ledamöter;
Inger Björneloo
Lågstadielärare, universitetslektor och läromedelsförfattare.
Disputerade 2007 med en avhandling om Innebörder av hållbar utveckling där lärare
bl. a betonar språkets centrala betydelse i undervisningen.
Annika Ekberg
Mellanstadielärare med anställningar i bl.a. Göteborgs stad och Partille kommun.
Studierektor i samma kommuner.
Rektor på Johannebergsskolan.
Cattis Nihlén
Mellanstadielärare med anställningar i Göteborgs stad.
Pernilla Mårtensson
Pedagog med anställningar i Göteborgs stad och med inriktning emot de yngre åldrarna.
Lärare vid Göteborgs universitet inom ämnet svenska, tidig språkutveckling.
Pernilla har medverkat vid framtagande av kursplanerna i svenska för årskurserna 1-3 i
den nya lärarutbildningen. Ansvarar tillsammans med docent Tarja Karlsson Häikiö vid
HDK för Pedagogista utbildningen vid Högskolan för scen och musik.
Pernilla är medlem av Reggio Emilia Institutet i Stockholm och är verksam i nätverket
Kalejdoskop i västra Sverige.

2018-års stipendiater
Sällskapet vill med detta årliga stipendium dels uppmärksamma lovvärda pedagogiska
insatser, dels lyfta fram utbildningens/bildningens integrerande kraft.
2018-års stipendiater är;
Karin Torge, Kungsladugårdsskolan, Göteborg
Ann Skansholm, Lundenskolan, Göteborg
Ashti Raouf Said, Språkcentrum, Mölndal
Eva-Lena Jinneryd, Ängås skola, Orust.
delas med Elisabet Hagberg Hallhage, Ängås skola, Orust
Bitte Westergårdh, Fjärilens förskola, Kungsbacka.
delas med Anna-Karin Nygaard, Fjärilens förskola, Kungsbacka
Christina Kjär, Backa skolan, Göteborg
Anna Nyqvist, Korsåslidens och Smaragdgatans förskolor, Göteborg
delas med Hanna Svärd, Korsåslidens och Smaragdgatans förskolor, Göteborg
Anita Hultqvist, Lärkbackens förskola, Frillesås
delas med Barbro Glad, Lärkbackens förskola, Frillesås och
Annelie Aronsson, Lärkbackens förskola, Frillesås
Döne Özyildirim, Persiljegatans förskola, Göteborg

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande Göteborgs stift, som grundades 1824,
är en fristående ideell förening med uppgiften att försöka bidra till att förbättra
undervisningens villkor.

För ytterligare information kontakta Sällskapets sekreterare Börje Rådesjö på adress
borje.radesjo@outlook.com
www.folkbildningssallskapet.se

