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Pressmeddelande: Väsby Nya
Gymnasium,en av de främsta skolorna i
världen
I konkurrens med gymnasieskolor runt om i världen har Väsby Nya
Gymnasium valts ut som så kallad Pathfinderskola. En utmärkelse som
tilldelas de mest innovativa gymnasieskolorna i världen.

130 skolor från över 40 länder ansökte om att utses till Pathfinderskola,
däribland Väsby Nya Gymnasium. Utmärkelsen instiftad av Microsoft och
tilldelas skolor som har en hög datortäthet men som även lyckats integrera
it-lösningar i undervisningen, genom exempelvis trådlösa nätverk och
användningen av interaktivt lärande. Bland annat har varje elev tillgång till
en egen dator.

En blivande Pathfinder School måste också visa att den har en önskan att
utvecklas, men också redan nu ligga långt fram när det gäller IKTanvändning. I ansökan får skolan beskriva sitt arbetssätt och sina visioner

- Utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och ett erkännande av vår pedagogik.
Att det sker redan innan hela skolan är färdigbyggd och vi kunnat flytta in i
klass- och studierum är egentligen enastående, säger Jens Grönlund,
studierektor vid Väsby Nya Gymnasium.

Att bli en Pathfinder School innebär att skolan blir en del av ett
internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter.

Skolorna får också särskild coachning av Microsoft för att ligga i framkant när
det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling: de blir inbjudna
till olika evenemang och får stöd och expertis från internationella forskare
och coacher.

- För eleverna betyder detta att de kommer att kunna använda sig av den
senaste tekniken, vara del i ett internationellt nätverk med andra Pathfinderskolor samt ha tillgång till coacher och experter från hela världen, säger Jens
Grönlund.

- Det här är fantastiskt kul och ytterligare en bekräftelse på att politikens
satsning på ungdomarna och skolan är helt rätt. Det finns inget alternativ för
Väsby. Vi ska ha en skola för framtiden, säger Eila Bromme (FP),
kommunalråd i Upplands Väsby, ansvarig för gymnasiefrågor.

- Utbildning i framkant med integrerad användning av IT är en
viktig framtidsfråga för oss och därför är det självklart att vi deltar i att
stimulera utbytet mellan skolor i framkant på detta område, säger Svenske
Microsofts VD Per Adolfsson som meddelade den glada nyheten för eleverna
och lärarna på skolan idag.

För mer information:

Eila Bromme- Kommunalråd - 073-910 40 36

Jens Grönlund-Biträdande rektor - 073-910 43 09

Eva Pethrus, Pathfinderansvarig microsoft - 073-408 28 40

Johannes Wikman - kommunikationsstrateg Upplands Väsby kommun – 08590 977 67, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som
har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7
minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande
utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad
service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en
stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år.
Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges
IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets
samhällsbyggare.
www.upplandsvasby.se
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