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Förord
Du håller i din hand ett handlingsprogram som vi tillsammans tagit fram som en del
av stadens strategi. Det är ett internt dokument i vilket vi lyfter fram sådant som vi
tycker att är viktigt att arbeta med de kommande åren. Som utgångspunkt har vi
haft de tyngdpunktsområden som valts för hela staden. Vi ger exempel på konkreta
handlingar som kan ligga som grund för verksamheten i de olika enheterna. Vi
hoppas på livliga diskussioner om vad man i de olika arbetsgemenskaperna kan
göra och vad du som enskild medarbetare kan bidra med.
Inom bildningsavdelningen är vi över 450 personer som dagligen jobbar för
en mångsidig och kvalitativ service för våra invånare, i alla åldrar. Vi jobbar
inom småbarnspedagogik, skolor, medborgarinstitut och bibliotek, med kultur-,
idrotts- och fritidsaktiviteter. Vi jobbar på flera språk, tillsammans och
fördomsfritt, över sektorgränserna. Vi vill att våra kommuninvånare ska ha en
meningsfull tillvaro, trivas och må bra!
Pargas är en bildningskommun med traditioner och det här vill vi slå vakt om
också i framtiden. Vi vill att Pargas förknippas med högklassiga bildningstjänster.
Det är vi tillsammans som skapar känslan för Pargas!
Ulrika Lundberg
avdelningschef
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1.
Vi arbetar för en
hållbar livsstil
I Pargas lever vi i stark symbios med Östersjön. Vi omges av vattnet och av den
unika, känsliga skärgårdsnaturen. Vi, om några, ska vara föregångare inom ekosocial bildning och hållbar utveckling.
Vår strävan är att alla invånare i Pargas utvecklas till ansvarsfulla aktörer med
förmåga och vilja att i sitt eget liv verka för en hållbar framtid. Genom att ge
dem ett personligt förhållande till naturen i småbarnspedagogiken, skolan och
via fritidsaktiviteter fostrar vi klimatmedvetna människor.
Vi ser hållbar utveckling och livsstil ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt perspektiv. Eko-social bildning innebär förståelse i synnerhet för
allvaret i klimatförändringen och en strävan att främja en hållbar livsstil.

Hur gör vi det?
• Vi skapar medvetenhet om vikten av konsumtionsval.
• Vi sorterar och återvinner i alla enheter.
• Våra verksamhetslokaler är flexibla, ändamålsenliga
och effektiva och de utnyttjas maximalt.
• Vi talar för klimatsmarta lösningar.
• Vi lyfter upp matens ursprung och matens kretslopp konkret i vår
verksamhet och verkar aktivt för att minska på matsvinnet.
• Vi fostrar till respekt för andra människor, djur och natur.

Vad kan jag själv / vår enhet göra?
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2.
Vi gör invånarna
delaktiga och vi
lyssnar aktivt
Den grundläggande förutsättningen för demokrati är att människorna
deltar i verksamheten i samhället. Barn och ungas rätt att bli hörda
och att vara delaktiga i frågor som påverkar deras liv är en grundrättighet som tas upp i FN:s konvention om barnens rättigheter.
För att lära sig att påverka och förhålla sig ansvarsfullt till framtiden krävs övning. Bildningsverksamheten erbjuder trygga ramar för
detta i småbarnspedagogiken, skolorna, biblioteken, inom ungdomsverksamheten, i kulturverksamhet och i samarbete med tredje sektorn.
Barn och unga som växer upp i en miljö där de upplever att de
själva kan påverka och bidra till samhällsutvecklingen får en positiv relation till sin hemstad och utvecklas till ansvarsfulla vuxna.
De erbjuds kunskaper och erfarenheter av olika sätt att delta och
påverka i medborgarsamhället också utanför skolan. De får lära
sig att bedöma mediernas påverkan i samhället och att använda
sig av de möjligheter medierna erbjuder. Likabehandling, jämlikhet,
jämställdhet och rättvisa är våra ledord.

Hur gör vi det?
• Vi möter invånarna i öppna diskussioner
och informella möten.
• Verksamheten planeras, genomföras och
utvärderas i samverkan med barn och unga,
personalen och vårdnadshavarna.
• Vi sporrar stadens ungdomsfullmäktige och
ungdomsforum och involverar dem i utvecklingsarbetet.
• Vi satsar på mer mångsidig kommunikation med
hemmen och föräldrarna, med särskilt fokus på
digitala lösningar och verktyg.
• Vi uppmuntrar till invånarinitiativ och tar vara på den
talkoanda som finns i vår stad.

Vad kan jag själv / vår enhet göra?
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3.
Vi uppmuntrar
till företagsamhet
Att främja kreativitet och entreprenörskap är centrala målsättningar i stadens strategi och genomsyrar även bildningsavdelningens
verksamhet. Entreprenörskap betyder att vara aktiv, självständig,
att ha god självkänsla, tro på sig själv och att ha initiativförmåga.
Det sociala entreprenörskapet är en viktig och växande del av entreprenörskap, exempel på detta är föreningsaktivitet och
tredje sektorns verksamhet. Samarbetet med
tredje sektorn är ett viktigt stöd för bildningsavdelningens verksamhet.
Vi inkluderar företagsamhetsfostran redan
inom småbarnspedagogiken, samt i grundskolan och i gymnasierna. Att skapa sin egen utkomst är ofta en förutsättning för att leva i en
skärgårdskommun och för skärgårdens framtid
är det avgörande att nya arbetsplatser skapas. Bildningsavdelningens verksamhet sporrar
företagsamhet i alla livsskeden och erbjuder
stöd och verktyg till livslångt lärande.

Hur gör vi det?
• Genom att skapa förutsättningar för inre och yttre företagsamhet.
• Vi satsar på handledning.
• Vi ser och bekräftar individernas möjligheter och styrkor.
• Vi skapar miljöer som stöder personlig utveckling.
• Vi stöder kreativitet.

Vad kan jag själv / vår enhet göra?
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4.
Vi arbetar kreativt
Vår skärgårdskommun är vidsträckt och bildningsavdelningens
verksamhet är utspridd i byar, öar, utskär och stadsmiljöer. Premisserna för verksamheten är annorlunda i de olika kommundelarna
men vi har gemensamma målsättningar och drivs av samma vision
för bildningsstaden Pargas. Att bo i en skärgårdskommun har alltid
krävt kreativitet och fördomsfria lösningar.
Vårt kreativa arbetssätt bygger på insikten att samma lösning inte
fungerar för alla. Det är tillåtet och önskvärt att skräddarsy, tänka
utanför lådan och aktivt söka lösningar som är meningsfulla och
ändamålsenliga. Vår tvåspråkighet är en tillgång och en rikedom,
som vi måste utnyttja. Vi är i alla situationer toleranta och jobbar
naturligt flerspråkigt.
Vi bygger upp ett kreativitetscenter som är en mötesplats för
kreativitet och skapande, ett mötesrum och en materialbank
som stöder våra målsättningar inom hållbar utveckling.

Hur gör vi det?
• Vi är lösningsorienterade.
• Vi skapar en gemensam mötesplats där vi samlas kring kreativa lösningar.
• Vi använder och tar till vara de resurser som finns att tillgå.
• Vi arbetar med temahelheter över sektor- och språkgränser.
• Vi utnyttjar digitala lösningar.

Vad kan jag själv / vår enhet göra?
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5.
Vi främjar hälsa
och välmående
i arbetet
En förutsättning för att de som använder bildningsavdelningens
tjänster ska må väl är att personalen mår väl. Fysisk, psykisk och
social hälsa utgör hörnstenarna i individens välmående.
Vi har en viktig uppgift och känslan av meningsfullhet driver oss i
vårt dagliga arbete. Samtidigt är vårt arbete ofta utmanande och
påfrestande och därför värnar vi extra om att vi har de verktyg och
resurser vi behöver för att orka. Vi utvecklar aktivt vår
verksamhet men skapar också tid för reflektion och
eftertanke. Det är tillåtet att njuta av framgångar!
För oss alla är det viktigt att reflektera över
hur vi talar om vår egen stad. Vi är stadens
ansikte utåt och vi kan alla bidra positivt
till den gemensamma känslan för Pargas.
Vi lämnar spår i varje individ vi möter
och därför är vi måna om att bemöta våra kolleger och dem vi jobbar
för med vänlighet och respekt.

Hur gör vi det?
• Vi tar hänsyn till varandra och visar uppskattning för
varandras arbete, även över sektorgränserna.
• Vi satsar på förebyggande arbete och implementerar
tidigt ingripande i alla enheter
• Vi använder oss aktivt av vår närmiljö: närskogar, parker,
havet och stränderna
• Vi främjar rörelse i vårt dagliga arbete
• Vi använder oss av positiv psykologi och pedagogik i vårt arbete

Vad kan jag själv / vår enhet göra?
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