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PROJEKT GODA GÄRNINGAR
Vi är två lärare, Hillevi Sjöberg och Ulrika Lövgren, på Vård- och
Omsorgsprogrammet, Torsbergsgymnasiet i Bollnäs som nu i höst startar
projektet "Goda Gärningar".
Flertalet studier visar att om man
kopplar ihop teoretisk kunskap med
praktisk handling så ökar både
kunskapsmängden och förståelsen av
vad man lärt sig. Den populära
"Learning Pyramid" som National
Training Laboratories in Maine tog
fram redan på 1960 –talet visar på hur
effektivt olika former av inlärning är.
När man helt enkelt förstår vad man gör och får göra det praktiskt fäster
kunskapen bättre.
Det vi tänker är att eleverna ska få utföra ”Goda Gärningar”, det är av oss
definierat som en aktivitet som består av flera aktiviteter under ett samlingsnamn
tex: läsecirkel (elev och brukare läser en bok eller liknande och diskuterar därefter
vad de läst), promenadcirkel (upprepade promenader under en längre tid) osv.
Viktigt är dock att det är en aktivitet som är av intresse för brukaren, som det står i
SOL kap 5 § 4 (2001:453). Dessutom befäster ju de mänskliga rättigheterna att alla
och envar är födda fria och lika i värde och rättigheter. Projektet går ut på att
eleverna ska få planera, utföra och utvärdera "Goda Gärningar" på kommunala
boenden i Bollnäs och Ovanåker.

Det är drygt 40 elever som går första och andra året på Vård- och
Omsorgsprogrammet på Torsbergsgymnasiet som ska utföra "Goda Gärningar". I
utbildningen på VO-programmet ingår kurser där eleverna ska lära sig att
kommunicera, bemöta, iaktta, föreslå förändringsarbeten, planera aktiviteter och
utvärdera aktiviteter som är utförda (Skolverket, 2011). I Skollagen kap 1 § 4 står
följande ”… förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
(2010:800). Våra elever ska planera, utföra samt utvärdera dessa "Goda Gärningar"
under tiden de har arbetsplatsförlagt lärande (APL) 5 veckor under höstterminen
2016.
Musikhjälpen är ett årligt återkommande insamlingsevent på SVT och SR som i år
har fokus på Radiohjälpen och "Barn i krig har rätt att gå i skolan". Musikhjälpen
samlar under en vecka i december in pengar genom att människor skänker pengar
via olika insamlingar eller genom att man önskar musik. Vi vill koppla våra elevers
”Goda gärningar” till detta och på det sättet kunna bidra till Musikhjälpen 2016
samt visa att små insatser kan leda till stora förändringar. Att läsecirkel på APLn
eller en promenad och samtal/dag med en medmänniska under två veckor till slut
resulterar i faktiska försök att se till att alla människors lika värde och rättigheter
upprätthålls.
För att vi ska få ihop ekonomiska resurser till detta utmanar vi er arbetsgivare i
området att ställa upp och skänka "Goda Gärningskapital". När vi redovisar utförda
och utvärderade "Goda Gärningar" ställer ni upp med pengar. När Musikhjälpen
går mot sitt slut summerar vi ihop våra "Goda Gärningar" och VO-programmet på
Torsbergsgymnasiet tillsammans med er skänker en förhoppningsvis stor summa
pengar till Musikhjälpen 2016.

Syfte:
Syftet är att eleverna på ett handgripligt sätt ska förstå och uppnå kunskapskraven
i bla kurserna specialpedagogik 1, Vård- och omsorg 1 och 2 samt att brukarna ska
uppleva ett större välbefinnande genom självvalda aktiviteter.
Mål:
Eleverna ska se ett samband mellan egen arbetsinsats lokalt och påverkan i ett
större perspektiv. Samt att visa upp en mer positiv bild av äldreomsorgen och
Vård- och Omsorgsprogrammet i massmedia och på sociala medier.

Metod:
Förankra projektet "Goda Gärningar" hos Bollnäs Kommun och Ovanåkers
Kommun där eleverna kommer göra APL under hösten.
Ta kontakt med olika enhetschefer i Bollnäs kommun och i Ovanåkers kommun
och informera om projektet.
Elever undersöker vilka typer av aktiviteter som skulle kunna fungera. Vilka
aktiviteter vill de boende ha? Låta eleverna utföra dessa aktiviteter på sin APL
Få arbetsgivarna att skänka 100 kr/genomförd ”God Gärning”
Informera allmänheten om projektet via de kanaler vi redan har (hemsida,
facebook, instagram, dagstidningar, lokalradio mm).
Erbjuda allmänheten samt företag chans att sponsra projektet.
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