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Europeiska verktygslådan för skolor

 
 

School Education Gateway är ett EU-initiativ och finansieras av Erasmus+, EU:s program för allmän utbildning, 
yrkesutbildning, ungdom och idrott. Varken EU:s institutioner eller organ eller någon person som agerar på deras 
vägnar kan hållas ansvariga för användningen av informationen här.

• Vill ni förbättra elevnärvaron eller minska 
avhoppen?

• Letar ni efter sätt att förbättra 
föräldramedverkan i er skola?

•  Överväger ni att införa mer inkluderande 
undervisnings- och inlärningsstrategier?

Då kan ni ha användning för den europeiska 
verktygslådan för skolor.  Verktygslådan 
främjar en ansats för hela skolan att  förbättra 
inkluderingen och motverka att unga lämnar 
skolan med högst grundskoleutbildning. 
Den kan hjälpa skolledare, lärare och övriga 
att identifiera behoven när det gäller att unga 
lämnar skolan med högst grundskoleutbildning. 
Verktygslådan samlar exempel på bästa praxis 
när det gäller inkluderande strategier i och runt 
skolor som kan införas i andra skolsammanhang. 

Verktygslådan är indelad i 5 områden

1. Skolstyrning 2. Lärare 3. Elevstöd 4. Föräldramedverkan 5. Stöd från 
externa aktörer

Alla områden beskriver utmaningarna och föreslår åtgärder att vidta på skolnivå. Allt bygger på 
forskning och åtföljs av dokument och verkliga exempel. Exemplen omfattar detaljerade beskrivningar 
av processer för förändring och material, såsom bruksanvisningar, videor och webbsidor. Genom 
sök- och filtreringsverktyg kan man hitta specifika exempel.

Ett frågeformulär på nätet gör det möjligt för användarna att identifiera sina intresseområden 
och få en skräddarsydd rapport med utvalt resursmaterial (dokument och praktiska exempel). 
Användare uppmanas att lägga till nytt resursmaterial genom blanketten på nätet. Det är framför allt 
välkommet med exempel på bästa praxis från skolor som framgångsrikt har genomfört olika initiativ. 
En redaktionskommitté hjälper till vid urvalet och uppdaterandet av resursmaterial i verktygslådan.
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Främja inkluderande utbildning och motverka att unga lämnar skolan med 
högst grundskoleutbildning
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