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Studieresa till Ross School, Long Island, New York den 3 - 7
december 2006
Förslag till beslut
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningschef Cathrine Önnestam och
vardera två skolledare från Sundbyskolan, Bussenhusskolan och Hjulsta
skolor beviljas att i tjänsten göra en studieresa till Ross School den 3–7
december 2006.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Cathrine Önnestam
Avdelningschef

Bakgrund
Ross School grundades 1991 av makarna Courtney och Steven J. Ross.
Skolan har utvecklat ett mycket specifikt koncept för sin verksamhet.
Detta s.k. Ross-koncept har spritts till flera delar av världen. Den skola i
Sverige som först anammade idéerna var Tensta gymnasium som sedan
läsåret 2003/2004 arbetar enligt vad de själva kallar ”Tensta-modellen av
Ross-konceptet”.
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Några mål i läroplanen för Ross School är att:
•
•
•
•
•
•
•

ge eleverna globala idé- och kulturhistoriska kunskaper och
integrera dessa i tema- och projektarbeten för att ge dem ökad
förståelse och acceptans för alla individer, oavsett etniskt ursprung.
ge eleverna möjligheter att under hela skoltider systematiskt öva
sig i att arbeta självständigt, samarbeta, ta initiativ och själva söka
kunskap
ge eleverna möjligheter att kommunicera med elever i andra delar
av världen med hjälp av modern teknik
öka individualiseringen och forma individuella utvecklingsplaner
med utgångspunkt i kunskapstest i kärnämnen vid läsårets början.
öka samverkan med det övriga samhället, t ex företag och
högskolor
ta tillvara elevernas optimala studieförutsättningar genom att
integrera konstarterna i lärandet
lägga stor vikt vid den fysiska miljön liksom kost, motion och
hälsa

Som grundpelare för det pedagogiska arbete står de teorier om
inlärning och olika intelligenser som utvecklats av den amerikanske
forskaren Howard Gardner.
Ett projekt, finansierat via kompetensfonden, har nu inletts som syftar till
att sprida Ross-inspirerad pedagogik också till grundskolorna i Tensta
gymnasiums närområde. En projektplan har tagits fram, som beskriver
syfte, mål, vision och tidplan för projektet. (Bilaga 1). En inbjudan att
delta i projektet har gått ut till grundskolorna i stadsdelarna SpångaTensta, Kista och Rinkeby. Av dessa har samtliga skolor i Kista och tre
skolor i Spånga-Tensta visat sitt intresse. Skolorna i Spånga-Tensta är
Sundbyskolan, Bussenhusskolan och Hjulsta skolor. Skolledningen vid de
deltagande skolorna har nu tillsammans med representanter för ledningen i
de berörda stadsdelarna inbjudits till ett studiebesök i Ross School den 3-7
december 2006. Projektets närmaste fortsättning är enligt planen att
skolorna under våren 2007 deltar i konkret fortbildning utifrån varje skolas
identifierade behov, med lärare och pedagoger från Tensta gymnasium och
Husbygårdsskolan som resurs.
Tänkta deltagare i den nu aktuella studieresan är:
xxxxxxxxxxxxx, stadsdelsdirektör
xxxxxxxxxxxxxxxxx, avdelningschef
xxxxxxxxxxxxxxxx, rektor Sundbyskolan
xxxxxxxxxxxx, bitr. rektor Sundbyskolan
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xxxxxxxxxxxxx, rektor Bussenhusskolan
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bitr. rektor Bussenhusskolan
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektor Hjulsta skolor
xxxxxxxx, bitr, rektor Hjulsta skolor
Förvaltningens förslag
De bärande pedagogiska idéerna bakom Ross-konceptet passar väl in i det
utvecklingsarbete som stadsdelens skolor idag bedriver. Skolorna har
också aktivt och med stort intresse följt framväxten av samarbetet mellan
Ross School och Tensta gymnasium. Det är mot denna bakgrund en
naturlig och önskad fortsättning att också ett antal grundskolor kan
involveras i det som Tensta gymnasium i sitt projekt lagt grunden till. Det
planerade studiebesöket tror vi är en viktig startpunkt för det projekt som
nu har initierats. Det är också värdefullt för projektets fortsättning att
besöket kan göras gemensamt för medverkande skolor och förvaltningens
ledning. Projektets vision, syfte och mål, så som det presenteras i den
bilagda projektplanen, ställer vi oss bakom.
Förvaltningen föreslår att de ovan namngivna personerna får genomföra
den planerade resan i tjänsten.
Bilagor
Projektplan för spridning av Ross-inspirerad pedagogik

