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Göinge utbildningscenter
Svenska för invandrare, grundläggande- och  

gymnasial vuxenutbildning

”Vi är mer lika än olika”
-Therese Lindecrantz, rektor

Global gemenskap i Skånes gröna hjärta



Vår vision
På Göinge utbildningscenter ska alla - elever och personal 
visa hänsyn och acceptans för varandra. Vi prioriterar  
gemenskap och vi vill visa att vi är mer lika än olika.

Kartläggning
I  stort sett trivs alla eleverna och känner sig trygga på
Göinge utbildningscenter, både på SFI, grundläggande- och  
gymnasial vuxenutbildning. De flesta eleverna upplever att det oftast är 
studiero på lektionerna. Hälften av eleverna känner sig stressade i skolan. 
1/3 av leverna på SFI känner sig osäkra inför de andra eleverna och 1/4 av 
eleverna på grundläggande. Färre än 10 elever säger sig ha blivit utsatta 
för våld på SFI och endast enstaka på grundläggande. Några elever på SFI 
säger att de har blivit utsatta för någon form av trakasserier och på  
grundläggande är det någon enstaka. De flesta eleverna känner sig  
motiverade att gå till skolan, både på SFI och grundläggande.

Utvärdering
Förra årets mål för SFI var att eleverna skulle känna till kursmålen.  
Personalen har fördjupat sig i kunskapsmålen och jobbat fram en samsyn 
kring målen. Personalen upplever att eleverna har en större medvetenhet 
om hur de ligger till i kursen de studerar.

Målet för SFI, gy- och grundvux var att alla eleverna ska kunna  
samarbeta med vem som helst. Det har vi gjort genom att läraren beslutar 
om elevernas placering i klassrummet. Vi använder oss av olika  
konstellationer vid olika lektioner och uppgifter.

 

Främjande arbete (arbete kring allas välbefinnande)
Eleverna på grundläggande har två olika ämneslärare i klassrummet under 
2 timmar/vecka. Vi kombinerar mentorstid, undervisning och handledning. 
Eleverna kommer också att samarbeta i olika gruppkonstellationer.

På Göinge utbildningscenter ska alla elever på grundläggande  
vuxenutbildning vara medvetna om de 17 globala mål som Sverige  
antagit. Eleverna ska också ha fördjupat sig i målen minskad ojämlikhet, 
jämställdhet och god utbildning för alla och reflekterat över hur man själv 
kan påverka vårt samhälle.

Under höstterminen arbetar vi med att skapa en trygg studiemiljö för elever 
och personal med tanke på den pågående pandemin. Vi har skapat en 
tillgänglig och inspirerande utemiljö med möjlighet för utepedagogik och 
rörelse på Stengatan i Sibbhult.

Förebyggande arbete (insatser för identifierade  
problemområde)
Det förebyggande arbetet handlar om att avvärja risker för  
trakasserier och kränkningar. Grunden för detta är klartläggning av  
elevernas trivsel samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och  
kränkande behandling.

Under höstterminen fokuserar vi på en temadag/vecka utifrån  
gemenskap och god hälsa både på grundläggande vux och SFI. Alla grupper 
blandas och vi arbetar vid stationer tillsammans där fokus är på gemenskap 
och att vi är mer lika än olika.

Under höstterminen introduceras eleverna på SFI och grundläggande vux i 
studieteknik och hur man använder olika källor utan att plagiera, med  
utgångspunkt i svenskan och globala målen. Det kommer även att  
undervisas i digital kompetens kontinuerligt för att förbättra  
studiemöjligheterna både hemma och i skolan.


