Utbildningsförvaltningen
Emil Friberg

Ansökan om bildningsnämndens utvecklingsmedel 2018
Varje skola fyller i en ansökan per projekt och skickar till bildningsnamnden@linkoping.se senast den
27 oktober 2017. Alla projekt ska skickas in av rektor eller enhetschef.

Skola

Berzeliusskolan

Namn på projektet

Temadag psykisk ohälsa

Kontaktperson

Marcus Lindén

Telefon till kontaktperson

013-207369

E-post till kontaktperson

marcus.linden@linkoping.se

Kryssa för vilket/vilka områden som
är aktuella för utvecklingsprojektet

☐ Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
☐ Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
☒ Jämställdhet
☒ Psykisk hälsa
☒ Trygghet och studiero
☐ Medel för att möjliggöra deltagande i tävlingsverksamhet
på yrkesprogram

Beskrivning av projektet

Vi ser en ökning av elever som lider av psykisk ohälsa. Av
förklarliga skäl är problemen bland eleverna på
Språkintroduktionen särskilt vanliga. Psykisk ohälsa är den
enskilt största orsaken till att barn och unga dör idag.
Genom att tala om problemet öppet kan vi komma vidare
och dessutom sprida kunskap både till personal och elever.
Dagens ungdomar gör ingen åtskillnad mellan den
digitala och den ”verkliga” världen. Båda världarna är lika
verkliga för dem och de lever en stor del av sitt liv på nätet
och det som händer där påverkar deras liv i hög grad.
Sociala medier, forum och spel är spännande arenor där
ungdomar kan interagera på gott och ont. En nackdel är
dock det hot och de kränkningar som florerar där, ibland i
skydd av anonymiteten. Detta gör att skolan i högre grad
behöver jobba med grundläggande värderingar kring hur
man möter och bemöter andra människor, även på nätet.
Vi skulle vilja bjuda in föreläsare, kunniga i ämnet, som
kan föreläsa samt anordna olika workshops. Vi vill att
föreläsarna ska vända sig framförallt till eleverna, men även
till lärarna så att de kan få fortbildning i ämnet för att sedan
kunna jobba vidare med frågorna på egen hand i olika
ämnen.
Vi vill erbjuda elever och personal en temadag som
handlar om psykisk ohälsa. Vi vill engagera Pillerpodden
(pillerpodden.com) att hålla i ett föreläsningspass.
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Dessutom skulle Louise Berg, från Sibship, kunna bjudas in
som föreläsare om näthat.
Elevkåren har tagit ett aktivt initiativ till projektet och vi vill
få till ett samarrangemang mellan skola och elevkår
Motivera på vilket sätt projektet
bygger på vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet
Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Se ovan i beskrivning av projektet.

Sökta projektmedel 2018 i tkr

16 tkr (föreläsare workshops etc)

Redovisning av egenfinansiering
(behöver ej fyllas i om ansökan
görs tillsammans med annan skola
eller för tävlingsverksamhet) i tkr
Beviljade medel i tkr (fylls i av
utbildningskontoret)

16 tkr av totalt 32 tkr för föreläsare, workshops etc

Vi hoppas kunna lyfta detta vanliga problem och få både
personal och elever att se tecken på dåligt mående hos
ungdomar och att säkerställa att de får den hjälp de behöver
samt att stärka de elever som mår psykiskt dåligt.
Eleverna blir vidare mer medvetna om sina värderingar
och sitt agerande gentemot varandra, vilket skulle kunna
främja en positiv kultur på skolan och på nätet. I
undervisningen skulle vi kunna jobba vidare med frågor
rörande sexism, homofobi, främlingsfientlighet, vikten av
källkritik, etc. i relation till elevernas liv och vardag i skolan, i
samhället och på nätet. I ett längre perspektiv skulle
Elevkåren kunna engageras för att jobba vidare tillsammans
med eleverna.
På Berzeliusskolans gymnasium är en majoritet av
eleverna pojkar, särskilt på teknikprogrammet. Att jobba
med detta gynnar både pojkar och flickor, men möjligen på
olika sätt.

