From Great to Excellent Innovationsfond
Vem kan söka?
Ansökan kan göras av all personal inom förvaltningen för Förskola & Grundskola i
Kungsbacka kommun. Medel ges till ansökningar som bäst uppfyller ställda kriterier.
Ansökan måste vara godkänd av rektor/förskolechef. Har du frågor - kontakta
utvecklingsledare Jens Alderblad!
Hur gör jag? Stöd och hjälp vid ansökan




Underlag för ansökan finns på Kungsbacka delar www.kungsbackadelar.se under
informationen om From great to excellent. Fyll i ansökan digitalt och spara den med
ditt namn.
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Datum

2017-01-27

Skicka ansökan som bifogad fil till forskola.grundskola@kungsbacka.se

Ni kan få hjälp med att koppla ert projekt till annat liknande projekt eller få kontakt med
handledare för att optimera er process. Önskemål anges i ansökan.
Om ni behöver hjälp med att skriva er ansökan, mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se

KUB1000, v2.0, 2012-05-23

Kriterier och krav
För att få möjlighet till bidrag från innovationsfonden vill vi att det planerade
utvecklingsarbetet uppfyller följande kriterier:

•

Projektet ska syfta till att minska gapet mellan barnens/elevernas kapacitet och det vi
lyckas få dem att prestera.

•

Processen ska involvera flera medarbetare och bidra till lärande.

•

Processen ska följa From Great To Excellent-cykeln och den kan börja på olika ställen i
cykeln enligt instruktionerna. (Se dokumentet Ansökan FGTE på Kungsbacka delar).

•

Gapet/frågeställningen med nuläge samt önskat nyläge ska vara definierat.

•

Frågeställningen ska vara en del av den dagliga undervisningen och kopplad till
styrdokumenten.

•

Förskolechef/rektor ska ha tagit del av och vara införstådda med ansökan.

•

Resultat och lärdomar ska redovisas i en kortare rapport där alla steg i cykeln samt
fortsatt arbete beskrivs. (Se dokumentet Rapport för spridning på Kungsbacka delar.)

•

Utfallet ska spridas till egna och andra kollegor.

•

Innovation utifrån egen praktik kommer att prioriteras.

Förskola & Grundskola

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 41 64
forskola.grundskola@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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Bidragets storlek
Högst 20 000 kr delas ut till varje projekt. Utvecklingsmedlen ska användas inom 12
månader.
Bedömning av ansökan
Kungsbackas arbetsgrupp för "From Great to Excellent" kommer att bedöma ansökningarna.
Arbetsgruppen består av verksamhetschef för FG:s enhet Utveckling, 1 utvecklingsledare, 1
rektor, 1 förskolechef, 1 förstelärare och 1 lektor. Vid behov tas experthjälp in.
Svar på ansökan
När vi fått in er ansökan skickar vi en bekräftelse och inom 3 veckor får sänder vi svar på
ansökan.
Mer information
Vid frågor kontakta Jens Alderblad, jens.alderblad@kungsbacka.se

Välkomna med er ansökan!

