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KORT OM...

Låt hjärtat va´med!

Med Betydelsefulla Möten 2act vill vi visa på hur
betydelsefull du är och vilka möjligheter du har att
medverka och påverka att skapa det samhälle som
du vill ha.
Hela livet är fyllt av möten, möten som gör skillnad.
Betydelsefulla möten. I din vardag bidrar du och
genom dina handlingar och möten skapar vi alla
världen. Så som den ser ut idag. Idag kan du göra
all skillnad - idag kan du vara den som får en
avgörande betydelse för någon annan.
VÅR VISION Det vi gör i dag kommer på ett positivt
sätt påverka hela världen i morgon.
VÅR MISSION Betydelsefulla Möten 2act skall
hjälpa andra att påverka världen positivt.

VÅR AFFÄRSIDÉ Betydelsefulla Möten 2act är en social innovation som erbjuder metoder,
verktyg och inspiration för att öppna dörrar till utveckling och förändring. Vi arbetar för att
skapa en positiv medkraft för individer, organisationer, företag och samhälle.

Betydelsefulla Möten
Magasin

SPÄNNING, LUST OCH GODA VIBBAR!

Läs och njut av betydelsefulla möten i vårt magasin.
LÄS VIDARE www.2act.se/bm-magasin

Betydelsefulla möten
i vården

VI LÄGGER ÖRAT MOT MARKEN
Har du ett betydelsefullt möte som du vill berätta om?
VI SPRIDER BERÄTTELSER
Vill du ta del av berättelser med fokus på betydelsefulla möten?
VI SAMLAR SPÄNNANDE BERÄTTELSER
Vill du få energiboostade nyhetsbrev - alltid med fokus på vad som är bra, lärorikt och
betydelsefullt 6-8 gånger per år? Anmäl dig via formuläret på www.2act.se eller mejla mig
direkt på c.ronsten@betydelsefulla.se
Med sol & glädje
Catherina Ronsten
Social Entreprenör och kreativt ansvarig för Betydelsefulla Möten 2act

EMPOWERMENT, TILLIT & PATIENTSÄKERHET
Nu har forskarna ett resultat

LÄS VIDARE www.2act.se/vardforskning

Betydelsefulla möten
i skolan

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV VIA www.2act.se

1+1=3

Lill-Babs betydelsefulla
möte

Jag var inte mer än en tvärhand hög, omkring fem år
gammal och jag gick ofta med min gammelmormor
till affären för att handla. En dag hade vår grannfru
handlat så mycket att det blev svårt för henne att bära
allt själv.
Så jag fick hjälpa grannfrun med en påse och när vi kom hem gick jag
med henne två trappor upp. När jag kom ned igen frågade min gammelmormor mig om jag hade fått något av grannfrun som tack.
”Nej…”, svarade jag lite dröjande och just då trodde jag nog att det var
sant. Men min gammelmormor, hon var en mycket klok kvinna, hon
kikade illmarigt tillbaka på mig och sa bestämt:
LÄS VIDARE www.2act.se/barbro-svensson
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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
Forskarna Ulrika Bergmark, Univ.lektor och Catrine Kostenius, biträdande professor. Fotograf: Stefan Bergmark

Betydelsefulla möten i skolan
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 samma 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 forskningsstudie med fokus på vad som fungerar i skolan och hur vi kan göra
Huravgår
mer
det. det egentligen till?
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.

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
28 april 2014. Berätta nu!
Vi har gjort det förut! Vi har genomfört riksomfattande kampanjer och samlat på berättelser
som vi publicerat i böcker om Betydelsefulla
möten med lärare som gör skillnad, människor
som recept, idrottsledare, politiker och entreprenörer. 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 tekniska universitet, och i samarbete med Lärarnas
Riksförbund, Lärarförbundet och SKL.

Mer information hittar du på www.2act.se/bmiskolan
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DEN FRAMGÅNGSRIKA SKOLAN

Vi samlar på betydelsefulla möten i skolan.
LÄS VIDARE www.2act.se/bmiskolan

Ny bok! Ledarskapets
kärna
100 %

Vad är Ledarskapets kärna? Det
finns en mycket
enkel och uttömmande förklaring.
KÖP DITT EX

www.2act.se/butik
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www.facebook.com/betydelsefullamoten
Betydelsefulla Möten 2act Portgatan 3 63 2 33 Eskilstuna EPOST contact@2act.se HEMSIDA www.2act.se

