
Hej kontaktpersoner och skolledare på FN-skolor 

 

Nedan följer information om höstens förändringar av utbudet för FN-skolor. Med hjälp av era 

synpunkter har vi utvecklat utbudet för att stärka certifieringens effekter. För er som kommer på 

utvärderingsmötet 11 maj finns möjlighet att diskutera förändringarna närmare och ni är alla varmt 

välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar.  

Utveckling FN-skola 2016-2017 

Sedan starten 2007 har vi i årliga utvärderingar sett att ni FN-skolor varit nöjda med certifieringen. 

Inför läsåret 2016-17 vill vi utveckla FN-skola ännu mer. Vi vill att det ska bli enklare för er att dra 

nytta av samarbetet och nå ut till fler elever och lärare på er skola.  

Att vara FN-skola ska framför allt innebära att ni märker ett ökat engagemang för globala frågor 

bland era elever. Vi vill därför fortsätta att satsa ännu mer på elevaktiviteter, med FN-elevföreningar 

och FN-rollspel i fokus. Samtidigt vill vi underlätta för er att kommunicera att ni är en FN-skola med 

material och hjälpmedel från oss. Vi vill också att ni som FN-skola i ännu högre grad ska kunna dra 

nytta av andra FN-skolors erfarenheter genom ett aktivt nätverk och att ni tillsammans upplever er 

vara en del av den svenska FN-rörelsen för en bättre värld. 

 

Med detta i åtanke formulerade vi några förslag som ni fick ta ställning till i den extra enkät som gick 

ut till alla kontaktpersoner i slutet av februari. Ungefär 2/3 av er svarade på enkäten och vi tar bl.a. 

med oss att: 

 Satsningar på elevengagemang, kommunikation och nätverkande är efterfrågade bland FN-

skolorna 

 Flera FN-skolor uttrycker att det är viktigt att förändringar i FN-skola underlättar samarbetet 

och inte kräver mer tid av skolan 

 Valfriheten bland tillvalen är viktig och flera skolor uttrycker betydelsen av att själva välja och 

anpassa utbudet efter egna förutsättningar.  

Sammanfattning förändringar i utbudet: 

 Kick-off för FN-elevförening i grundpaketet 
För att ge alla FN-skolor stöd och verktyg att driva FN-elevförening läggs den årliga kick-offen 
som en permanent del av grundpaketet. Vi har nu testat detta under ett par år och sett goda 
resultat. Varje FN-skola får skicka två elever till en heldagskick-off där de får stöd och 
inspiration för att arbeta med globala frågor på skolan 

 Nya informations- och engagemangspaket  
För att underlätta kontinuerligt FN-engagemang på skolan kommer vi under läsåret skicka ut 
olika mindre paket med material som elever och lärare kan använda för att uppmärksamma 
t.ex. olika internationella dagar. Även nytt material för att kommunicera att ni är FN-skola 
kommer ingå. Dessa paket ersätter det tidigare ”materialpaketet” 

 Projektmöte via Skype i början av terminen 

För att snabbt komma igång med läsåret som FN-skola sker projektmötet via Skype i början 

av höstterminen. För de skolor som vill ha ett kompletterande möte på skolan kan detta 



bokas in närsomhelst under året och gärna synkas med ev. andra besök på skolan.  

 

 Nätverksmöte i samband med SweMUN 

För att underlätta för nätverkande mellan FN-skolor ersätter vi det årliga utvärderingsmötet i 

Stockholm med en nätverksträff för kontaktpersoner i samband med SweMUN.  På detta sätt 

minskar restiden för de kontaktpersoner som redan är på SweMUN och övriga får möjlighet 

att besöka och inspireras av en ny FN-skola varje år. 

 Tillvalet föreläsning eller workshop på skolan 
Varje år uppdaterar vi menyn med föreläsare som går att välja som tillval. Tillvalet 
föreläsning kommer endast gälla de föreläsare som finns på menyn. Detta är för att vi ska 
kunna kvalitetssäkra föreläsningarna och hålla fokus på FN-frågor. 

 Tillvalet globalt engagemang 
Temadagen globalt engagemang får en ny utformning med möjlighet att välja mellan olika 
moduler. En handläggare från FN-förbundet besöker skolan under en dag med syftet att ge 
verktyg till uppstart av en FN-elevförening eller inspiration för fortsatt elevengagemang.  Det 
kan t.ex. innebära aula föreläsning för många elever följt av fördjupning med FN-
elevföreningen eller max 30 intresserade elever. Vill ni nå fler elever involveras även skolans 
lärare. Tillvalet kommer dock begränsas så inte samma skola kan välja det flera år i rad. 

 Aktuellt i FN 
Nyhetsbrevet Aktuellt i FN-kommer inte längre ingå i grundpaketet. Detta beror på att vi 
redan har liknande notiser i början av varje nummer av Världshorisont. Skoltips kommer 
numera innehålla någon aktuell FN-notis varje nummer. 

 Tillvalet inspirationsdag för gymnasiearbete 
Detta alternativ tas bort och vi kommer istället utöka det material som finns digitalt. Detta 
beror på mycket lågt intresse för detta tillval flera år i rad.  

 


