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Bakgrund 
Pedagogsajten lanserades 2014. Målet med att starta en gemensam plattform var att skapa en plats för 
delakultur och kollegialt lärande i Familjen Helsingborg. 

Syfte 
Syftet med Pedagogsajten är att:  

• inspirera personal i pedagogisk verksamhet, pedagoger, lärare och skolledare att utvecklas i sitt 
arbete  

• underlätta planeringsarbetet för lärare genom att samla idéer och praktiska exempel  
• sprida pedagogiska exempel och reflektioner från alla skolformer i regionen och på så sätt bidra 

till att bygga upp kollektiv kunskap  
• synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland våra pedagoger.  

Mål och vision 
Pedagogsajten ska vara en naturlig plats för delakultur och kollegialt lärande i Familjen Helsingborg.  

Målet är att all pedagogisk personal i kommunala förskolor och skolor i Familjen Helsingborg får 
information om sajten och sajtens syfte. 

Visionen är att alla kommuner bidrar med innehåll och är synliga på sajten på något sätt. 

Organisation 

Huvudredaktörens roll  
Huvudredaktör för Pedagogsajten är skol- och fritidsförvaltningen, avdelningen för kommunikation och 
marknad, i Helsingborg och 

• har kontakt med Familjen Helsingborgs nätverk för att innehållet så väl som möjligt ska spegla 
verksamheten i alla våra kommuner 

• ansvarar för att innehållet är lättillgängligt utifrån syfte och mål 
• administrerar webbplatsen utifrån riktlinjer från stadsledningsförvaltningens riktlinjer för 

publicering på kampanjsajt 
• coachar skribenter 
• administrerar Pedagogsajtens sociala medier.  

Kommunernas centrala ansvar  
Varje kommun utser en kontaktperson som är huvudredaktörens mellanhand till medarbetarna i varje 
kommun. Kontaktpersonen ansvarar för att sprida information om Pedagogsajten vidare ut i sin 
organisation. 

Den kommun som önskar publicera specifikt innehåll ansvarar själv för att producera innehållet. 
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All pedagogisk personal i kommunal verksamhet 
Det är öppet för all personal inom utbildning och skola, i Familjen Helsingborgs kommunala verksamhet, 
att bidra med innehåll till Pedagogsajten. Det kan till exempel vara i form av text, ljud, bild eller film. Alla 
som bidrar med innehåll till sajten gör det i samförstånd med sin närmsta chef. 

Alla aktiva skribenter publicerar i samråd och med stöd från en redaktör. 

Målgrupp 
Primära intressenter är pedagogisk personal, skolledare och chefer i Familjen Helsingborgs kommuner 
som besöker sajten och/eller vill bidra med innehåll  

Sekundära intressenter är vårdnadshavare, tjänstepersoner och övriga som har ett intresse av utbildning 
och skola. 

Avgränsningar 
Alla som publicerar på sajten följer de riktlinjer som finns tillgängliga på Pedagogsajten. Skribent är 
ansvarig för sitt eget innehåll.  

På Pedagogsajten gör vi inte reklam för eget eller andras företag som säljer kommersiella produkter eller 
tjänster. Vi publicerar inte notiser eller nyheter av karaktären hänt-i-veckan. 

Genomförande 
Allt material som publiceras går via huvudredaktör, Helsingborg. 

Kommunikation 
Huvudredaktör arbetar aktivt med att coacha alla som bidrar med texter till Pedagogsajten och håller tät 
kontakt med skribenter och kontaktpersoner. 

Avstämning med projektägare, skolchefer Familjen Helsingborg, på begäran. 

Utvärdering 
Vi utvärderar syfte och mål kontinuerligt för att kunna fortsätta utveckla arbetet med Pedagogsajten på ett 
sätt som gynnar målgruppen i så stor grad som möjligt. 

Vi arbetar datadrivet och analyserar vår data kontinuerligt. 
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