Burlöv
”Effektmål av PlugIn 2.0
i Burlövs kommun har
framförallt varit organisatorisk
förändring, förbättrad samverkan
med HVB-hem, förbättrad kontakt
med gode män, ökad kunskapsnivå
hos elever, minskat studieavbrott,
förbättrad närvaro och stärkt
skolanknytning.”
Linda Almgren, projektledare
Kommunförbundet Skåne

Plug In Burlöv
En bättre utbildning för nyanlända elever
Burlövs Plug In-verkstad har syftat till att utveckla
utbildningen för nyanlända elever, för att stärka
elevernas skolanknytning och öka integrationen. Projektet
har bedrivits på en mindre skolenhet som erbjuder studier
vid tre introduktionsprogram, däribland språkintroduktion.
Arbetet har inneburit utveckling av undervisningen i syfte
att förbättra kartläggning och individualisering. En ny
funktion har också införts på skolan i form av en elevcoach,
som bland annat har tagit över mentorskapet från lärarna.
Slutligen har en återkommande lektion, framtidsverkstad,
införts, som stärker kopplingen mellan skolan och det
omgivande samhället.
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Kartläggning och individualisering
Precis som många andra kommuner hade Burlöv fått
många nyanlända elever under hösten 2015. Det fanns
behov av att utveckla både kartläggning och
individualisering av utbildningen. Johanna Segercrantz,
rektor och projektledare, beskriver att det är krångligt att
individualisera i en liten organisation med begränsade
lokaler.
- Det är ett dilemma att ha fasta grupper samtidigt som
många elever ska läsa olika ämnen och går olika fort fram
i sina studier. Målet är att skapa en flexibel organisation
som dessutom skapar trygghet och kontinuitet.
Avgörande för arbetets framgång var enligt Johanna att
det tog utgångspunkt i diskussioner och analyser som
gjorts i arbetslaget, så att arbetet var väl förankrat. Det är
särskilt viktigt eftersom arbetet i vissa fall har inneburit
ett perspektivskifte, där lärare har öppnat upp för en
större variation i redovisningsformer, exempelvis genom
att möjliggöra muntliga redovisningar och analyser från
elever som har en mycket begränsad läs- och
skrivförmåga.
Elevcoachen – en ny roll på skolan
I samband med projektstart anställdes en elevcoach på
skolan. Johanna Segercrantz berättar att det var en helt ny
roll och att det tog tid innan rollen satt sig:
- Vi frågade oss vad han skulle göra, var han SYV, kurator
eller lärare? Vi pratade öppet om de här frågorna i
arbetslaget och det var högt i tak. En ny funktion
måste få testa sig fram. Det som är spännande är att vi nu
undrar hur vi kunde klara oss utan en elevcoach. Det har
blivit en helt naturlig del i elevhälsoteamet.
Efter en tid fick elevcoachen också ta över mentorsrollen
från lärarna, vilket bland annat innebär
utvecklingssamtal, mentorstid och samverkan med
boenden och goda män. Elevcoachen har i sin friare roll
bättre förutsättningar än lärare att sätta fokus på de
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uppgifter som uppkommer runt omkring eleverna, vilket
för den här gruppen ungdomar ofta är ett relativt
omfattande arbete. Samtidigt kunde lärarna avlastas. När
lärarna avlastas från en del av de uppgifter som inte ligger
i kärnuppdraget så uppstår enligt Johanna också en positiv
spiral, där lärare får mer kraft och motivation att ta sig an
en utveckling av den egna undervisningen. Upplägget
medför samtidigt stora krav på kommunikation mellan
mentor och elevcoach, vilket har varit en viktig del i
projektets arbete under slutfasen. Johanna berättar att de
har infört en punkt vid varje möte, där de diskuterar vad
som ska kommuniceras till och från mentor.
Arbetssättet har också spridits till en av kommunens
grundskolor, som påbörjat ett liknande arbete med en
elevcoach. För att underlätta övergången från grundskola
till IM går elevcoachen från introduktionsprogrammen
till grundskolan för att börja bygga en kontakt redan på
grundskolan.

kunnat fattas snabbt utifrån en överblick över
verksamheten. Johanna fortsätter:
- Jag sitter också i en roll där jag träffar politiker och andra
skolledare, vilket ger mig möjlighet att sprida och förankra
det vi gör.
En annan framgångsfaktor i genomförandet är att all
administration kring projektet har lagts på elevcoachen. Det
innebär att lärarna inte har belastats med administration,
utan har kunnat lägga sin tid på utvecklingsarbetet.
Slutligen har det enligt Johanna varit en framgångsfaktor att
redan från början tänka att projektet bara är ett medel för
att genomföra det som ändå behöver göras.
- Det är egentligen bara elevcoachen och jag som vet att
Plug In är slut.

Framtidsverkstad för ökad motivation
och integration
Skolan ville också hitta en form för att öka motivationen
hos eleverna och stärka kopplingen mellan skolan och livet
utanför. Därför infördes framtidsverkstaden, en
återkommande lektion där eleverna bland annat gör
studiebesök, möter yrkesförebilder och gör projektarbeten
med fokus på vidare studier. Johanna ser att
framtidsverkstaden har vidgat kontaktytorna med det
omgivande samhället för många elever.
Vägval kring projektledarskap och administration har
underlättat arbetet
Det finns enligt Johanna några omständigheter som har
underlättat projektarbetet. För det första, att hon som
rektor också har varit projektledare har inneburit att
nödvändiga beslut kring organisering av verksamheten har
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