Rapport från Gröna Dalens grundskola, Bålsta, 2016-05-25
Deltagare:
Håkan Hansson, biträdande rektor
Marie Keller, lärare åk 5-6
Sara Lennvall, lärare åk 1 + fritids
Jonas Mårtensson, musiklärare
Hur kom du i kontakt med Lions Quest – Tillsammans första gången?
Håkan: Det var Peje Josefsson i Lions Club Bålsta som kontaktade mig under försommaren
2015. Han berättade om Lions Quest och att utbildningar redan hade genomförts för
personal i förskolorna i Håbo kommun. Under flera år har vi arbetat med värdegrunden på
skolan under namnet Skolans eget val. Tidigare hade vi använt andra program och använt de
bästa delarna i dem och vi hade även tittat närmare på utbudet av värdegrundsprogram och
vi tyckte det var värt ett försök att prova på Lions Quest. Under en studiedag 2015
genomförde vi den första kursen och sedan dess har det blivit fler kurser.

Hur använder du materialet i den dagliga verksamheten?
Marie: Jag använder många av övningarna i klassen, för boken är verkligen ett bra
hjälpmedel och det är ett komplett material.
Sara: För mig har Lions Quest-kursen och boken varit en kick och en inspiration att jobba mer
med värdegrunden. Det är bra om kursen genomförs tidigt på terminen, så att man har detta
med sig under hela läsåret. Jag skulle även vilja att föräldrarna kan ges möjlighet att delta i
en kurs.
Jonas: Lions Quest har givit oss lärare en god grund att stå på och hjälper oss att planera
värdegrundsarbetet, till exempel genom konkreta övningar. Det är bra att det finns färdiga
koncept och korta övningar. Tyvärr har jag inte hunnit med värdegrundsarbetet i den
utsträckning jag hade planerat, bland annat på grund av lärarbyten och sjukskrivning, för det
krävs tid och kraft att hinna med detta och det händer så mycket i skolan – varje dag faktiskt.

Vilka skillnader har du sett till exempel i barnens agerande, studiero och
samarbete med kamrater den senaste tiden?
Sara: Ingen av mina elever tvingas till att delta i övningarna, men jag har märkt att fler och
fler kommer med idéer och är med. Vi kör ofta övningar två och två istället för i grupp med
hela klassen. Det är bättre när det finns några som inte kan eller vill agera inför hela klassen.
Dessutom märker jag att de står för sina åsikter och jag kan referera till övningarna till
exempel i samband med konflikthantering.
Jonas: Det är väldigt svårt att bedöma. Jag måste använda detta under en längre tid för att
kunna se konkreta effekter.

Hur har Lions Quest – Tillsammans stärkt dig i din roll som lärare?
Marie: Det är så konkret, så det känns att jag har mer värdegrundskunskaper i min ryggsäck.
Sara: Vid kurstillfället hade vi möjlighet att testa övningarna på kollegorna, vilket är viktigt.
Jag hoppas kunna få delta i en uppföljningskurs, för att lära mig mer och få mer inspiration.
Jonas: Kursen ger god struktur i värdegrundsarbetet och vid kurstillfället skulle kursledaren
kunna lägga lite mer tid på att hjälpa oss att planera läsårets insatser, för då skulle man
komma ännu ett steg längre med att insatser och övningar verkligen blir av.
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