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Inledning
Nedan redovisas dokumentationen från den tankesmedja som Rönnäs Fjärding
arrangerade den 10 april 2014 i Ullvi skola. Dokumentet innehåller bl a
resultaten från de gruppdiskussioner som hölls under kvällen. Först ges en kort
bakgrund samt en beskrivning av arbetsprocessen.
1.1 Bakgrund
Ullvi skola har i många år varit hotad av nedläggning. Senast under förra året
gjordes en utredning som i kommunfullmäktige lyckligtvis inte ledde till
nedläggning. Vi, fjärdingsborna, är trötta på att det här ständigt återkommer
med jämna mellanrum och vi vill hitta sätt att undvika det. Vi tror att det finns
saker vi kan åstadkomma för att göra det omöjligt att lägga ner vår skola. Dessa
saker vill vi nu samla och tillsammans börja jobba med!
Sedan några månader tillbaks har ett antal bybor och föräldrar träffats för att
prata om framtiden för vår bygd, om hoten mot skolan och om kommunens
framtidsvision. I och med denna tankesmedja vill vi komplettera våra
diskussioner med alla bybors kreativa idéer.
Tankesmedjan genomförs som en del av Hela Sverige ska levas projekt Små
skolor i utveckling som Ullvi skola deltar i.

1.2

Processen – ett kreativt möte med fokus på nya möjligheter

Till tankesmedjan hade alla boende inom Rönnäs Fjärding bjudits in. Ett 40-tal
deltagare var delaktiga och engagerade i de kreativa diskussionerna.
Tankesmedjan startade med ”spelregler” för en
kreativ miljö och följdes därefter av en övning, en
kreativ krasch, som skulle locka fram en mångfald av
idéer på frågan ”Vad kan vi göra för att skolan ska
läggas ner?”. Kreativiteten var hög och stämningen
mycket god vilket bådade gott för den fortsatta
processen.
Huvudaktiviteten bestod av kreativa diskussioner i
sex grupper. Frågorna som diskuterades var
•

Hur blir vi 186 personer fler på 10 år?

•

Hur gör vi det omöjligt att lägga ner vår skola?

Grupperna fick själva bestämma om de skulle diskutera båda
frågorna eller en av frågorna under 30 minuter. Alla gruppmedlemmar visade
stort engagemang och antecknade och ritade på en gemensam ”duk”.
När gruppdiskussionerna var klara fick varje grupp redovisa sin ”duk”.
Innan vi avslutade fick alla deltagarna möjlighet att ta initiativ och bjuda med
andra för att utveckla de idéer och möjligheter som nu sett dagens ljus.
Workshopen leddes av Mikael Källman på uppdrag av Rönnäs Fjärding.
Sidan 3 av 12

1.3 Vad händer nu?
Dokumentationen innehåller en mängd idéer som kan användas i olika sammanhang. För att skapa mer dynamik i det fortsatta arbetet fick grupperna prioritera,
1-3, sina olika idéer.
Materialet kommer att användas i den fortsatta utvecklingen av Rönnäs Fjärding.
På bilderna i den här dokumentationen framgår vilka personer som deltog i de
olika grupperna. Du som var med är varmt välkommen att fortsätta skapa nya
och roliga möjligheter inom Rönnäs Fjärding!
Tagna initiativ
Det personliga ansvaret och engagemanget är viktigt för att gå från ord till
handling. Därför fick deltagarna möjligheten att ta initiativ och bjuda med andra
för fortsatt arbete. Energin var hög och alla ville bidra på något sätt.
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2 Rapporter från gruppdiskussionerna
2.1 Grupp 1

2.2 Grupp 2
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2.3 Grupp 3
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2.4 Grupp 4
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2.5 Grupp 5
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2.6 Grupp 6
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3 Några bilder från tankesmedjan
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