Hälsofrämjande skolutveckling på Fria Emilia i Boden
En solig fredag i början av juni fick Fria Emilia i Boden besök av Hälsoskolan. På Fria Emilia,
som är en Reggio Emilia-inspirerad skola, går 300 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Skolan, som är ”…mer än bara en skola” utgår från tre pelare som pedagogiskt fokus:
Estetiska lärprocesser, Miljö för delaktighet i lärande och Utforskande kunskapsområden
som utgör grunden till planering och genomförande av all undervisning.
Det hälsofrämjande förhållningssättet på Fria Emilia innebär elevernas fulla delaktighet i sitt
eget lärande. En del av skolans gemensamma definition av begreppet delaktighet är att
”Delaktighet skapas när kreativitet och tankar möts”. Lärmiljöerna utformas för att
möjliggöra ett utforskande arbetssätt där man tillsammans ”zoomar in och zoomar ut” olika
företeelser i de kunskapsområden eleverna arbetar med. Eleverna har tillgång till bild- och
formateljé och musiksal där kreativiteten kan flöda. Ofta delas klasserna in i två mindre
grupper för att möjliggöra ett arbetssätt där dialog, samspel och tillit i kollaborativt lärande
utgör grunden.
Just den här dagen, då vi besöker Fria Emilia, har hela skolan temat ”Kom som du inte är”,
vilket innebar att både elever och lärare hade klätt (ut) sig på ett sätt som bröt det som
kändes normalt hos varje person (se den härliga personalbilden under Hälsoskolans
bloggsidan ”på världstoppen). Ett enkelt, roligt och värdefullt sätt att fundera över vem man
är och hur det känns att, för en dag, pröva att vara någon eller något annat. I korridorerna
mötte vi en astronaut, Tant Brun, vilda djur, en prinsessa, jägare, och ett skelett. Undrar hur
Catrine och jag valt att klä oss om vi vetat om dagens tema… ?
Under rundvandring fick vi ta del av hur tillämpningen av skolans syn på delaktighet och
lärande kan gestaltas genom olika kunskapsområden och arbetsformer. Här märktes tydligt
hur eleverna arbetar med estetiska lärprocesser men också hur lärandet utgår från ett
helhetsperspektiv och elevernas förståelse av sammanhang, som är en central del av
pedagogiken på Fria Emilia.
Lyssna också på hur några ur Fria Emilias personal berättar om hälsofrämjande arbete i deras
verksamhet under fliken ”Röster om hälsa”.

