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Varberg växlar upp med internationellt 
kunskapsutbyte  

Att skolutveckla klokt och långsiktigt, innebär att skapa strategier och 
processer som ger effekt i undervisningen för elevers lärande. I Varbergs 
kommunala skolor visar analys av fem års insatser att rätt väg valts. 

- Lärare och rektorer har arbetat intensivt de senaste åren, berättar 
Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen i 
Varbergs kommun. För att vi ska fördjupa pågående processer och 
vässa verksamheten ytterligare kommer ett partnerskap mellan 
Varbergs kommun och universitet och skolor i Hong Kong att 
etableras. 

 
I det kommunövergripande skolutvecklingsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen 
prioriterat det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Utifrån aktuell skolforskning och 
vetenskaplig grund har förvaltningens organisation och verksamhet formerats så att 
strategier kan ge förutsättningar som når ända in i klassrummens praktik.  
 
ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, är en arbetsform som innebär att 
undervisningsutveckling blir en naturlig del av vardagen. Lärare som undervisar i samma 
ämnen träffas kontinuerligt för att tillsammans planera, analysera och utveckla 
undervisningen, med syfte att säkerställa undervisningens kvalitet och att undervisningen 
utgår från elevers behov av kunskap och lärande.  
 
Nu är det dags att ta nästa steg i den medvetna satsningen, en resa till Asien där kunskap 
om metoder och arbetssätt för att utveckla undervisningen är en del av kulturen. I maj reser 
en arbetsgrupp bestående av rektorer, lärare och verksamhetschefer till Hong Kong. Från 
och med hösten ingår barn- och utbildningsförvaltningen också i ett forskningsprojekt i 
samarbete med Karlstads universitet, som bland annat handlar om att identifiera 
framgångsrika undervisningsstrategier. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att hålla i och ut på inslagen väg, och 
sedan länge förstått att det inte finns något quick fix vad gäller hållbar 
skolutveckling med effekt för elevers lärande, säger Maria Wirén. 

 
 
Kom och träffa arbetsgruppen som reser till Hong Kong 
Tisdagen den 10 april kl. 15.30 hålls en pressträff med representanter från den arbetsgrupp 
som reser till Hong Kong. Under pressträffen lämnas också mer information om barn- och 
utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. Vi möter upp intresserade via Varberg direkt, 
Norra Vallgatan 14, strax innan 15.30.  
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För mer information, kontakta: 
Maria Wirén, utvecklingschef barn- och utbildningsförvaltningen Varbergs kommun 
E-post: maria.wiren@varberg.se  
Telefon: 070-936 80 36  
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