
Betydelsefulla möten i skolan 

Hur går det egentligen till?

Vi söker dig som vill berätta om möten i skolan som fått dig att tänka om 
och till. Möten som fått dig att växa och våga mer än du kanske trott att 
du klarar. Möten som fått dig att förstå och göra något nytt. 

Du som är skolledare, lärare och övrig personal på skolan är välkommen 
att lämna berättelser med fokus på dina betydelsefulla möten i skolan. 
Dessutom vill vi gärna ta del av elever, föräldrar och beslutsfattares 
betydelsefulla möten i skolan. Alla är viktiga!

Många pratar om skolan, om hur viktig den är och ofta finns det i sam-
ma andetag en vilja till att bidra till att få skolan att fungera bättre. Vi 
anser att det finns mycket att lära av det som redan sker i dagens skola. 
Forskning ger framsteg och din berättelse kan komma att ingå i en forsk-
ningsstudie med fokus på vad som fungerar i skolan och hur vi kan göra 
mer av det. 

Redan nu har vi glädjen att presentera betydelsefulla möten av och med 
elever som berättar om lärare som blivit betydelsefulla för dem. 
Läs berättelser om betydelsefulla lärare www.2act.se.
 
Mer information hittar du på www.2act.se/bmiskolan

Vi har gjort det förut! Vi har genomfört riksom-
fattande kampanjer och samlat på berättelser 
som vi publicerat  i böcker om Betydelsefulla  
möten med lärare som gör skillnad, människor 
som recept, idrottsledare, politiker och entre-
prenörer. Varför? För att de är grupper i vårt 
samhälle som förtjänar vår uppmärksamhet och 
uppskattning. Den här gången genomför vi vår 
efterlysning med fokus på Betydelsefulla möten 
i skolan tillsammans med forskare från Luleå tek-
niska universitet, och i samarbete med Lärarnas 
Riksförbund, Lärarförbundet och SKL.  

Din berättelse om dina betydelsefulla möten 
svarar på frågor som t ex: 
Vad hände? 
När hände det? 
Vem sa vad? 
Vad kände du? 
På vilket sätt har mötet påverkat ditt liv? 
 
Så här kan du lämna din berättelse:  
Via formulär på www.2act.se/bmiskolan eller ring/sms:a 
tel. 073-600 32 12. OBS! Vi tar emot din berättelse t.o.m 
14 september 2014.. Berätta nu!
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1 + 1 = 3
Du som har erfarenhet av skolan!

Vi söker dig som vill berätta om ett betydelsefullt möte i skolan 
Varför? Vi vill visa vad som händer när 1 + 1 blir 3


