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MORASPÅRET – EN VÄG MOT ÖKAD HÅLLBARHET 
 

Första söndagen i mars varje år vänds världens blickar mot oss i Mora. Då genomförs Vasaloppet och 

tusentals människor ger sig ut i skidspåren för att få uppleva en nio mil lång resa i gemenskap med 

andra. Vasaloppets genomförande skulle inte vara möjligt utan ett stort engagemang från individer och 

grupper eller utan samverkan mellan kommun, föreningar, företag och andra aktörer. Samhället sluter 

upp tillsammans i arbete mot ett gemensamt mål. Det handlar om att erbjuda människor en upplevelse 

för livet. Mora må vara en liten ort, men åstadkommer stora saker. Vasaloppet är ett exempel på detta, 

det finns också flera. Här finns rika traditioner, rik kultur, vacker natur, blomstrande föreningsliv och 

entreprenörsanda. 

Vi som arbetar i Moras skolor är stolta över vår bygd och den anda som finns här. Självklart vill vi förvalta 

den andan väl och utveckla den. Vi vill bidra till att varje elev får känna tillhörighet i samhället och ges 

möjlighet att verka, växa, lära och utvecklas här. Skolan är samhällets hjärta, inte en egen bubbla. För att 

ge barn och ungdomar bästa förutsättningar på sin livsresa måste vi vara många som hjälps åt gällande 

att bygga goda relationer, att främja kunskapsutveckling och skapa framtidstro. Och det är här 

Moraspåret kommer in. 

Moraspåret är en kommungemensam samverkansmodell mellan skola, förenings-, kultur- och 

arbetsliv vars arbete syftar till att skapa bästa förutsättningar för utvecklandet av ett hållbart 

samhälle.  

Genom att erbjuda alla barn och elever från åk F-9 oavsett skoltillhörighet ett smörgåsbord av aktiviteter 

inom områdena kultur, friskvård och arbetsliv så får varje individ bättre möjligheter att; 

• Må bättre fysiskt och mentalt 

 

- Fysiska aktiviteter erbjuds 

- Mötesplatser och dialogforum för unga och för barn-vuxna skapas för att möjliggöra 

sociala relationer och lärande över generationsgränser  

 

• Lära sig bättre 

 

- Undervisning görs verklighetsanknuten och ämnesövergripande  

 

• Göra genomtänkta framtidsval 

 

- Utbildnings- och yrkeskarriärsval tydliggörs från tidig ålder till årskurs 9 

- Kunskapsbygge om framtidens yrkesliv och vilka förmågor som kommer vara viktigast för 

att kunna verka i framtidens yrkesliv och arbetsmarknad (”Förr lärde man sig ett yrke, nu 

är yrket att lära sig”) 

Olika arbetsgrupper med representanter från grundskola, gymnasium, kultur/fritid, idrott och näringsliv 

inklusive elevrepresentanter träffas regelbundet för att bestämma vilka aktiviteter som ska erbjudas 

eleverna varje år och för att planera dess genomförande. Arbetsgrupperna arbetar också med att 

utvärdera hur samverkansinsatserna fungerar och kan utvecklas framåt – ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Kultur, friskvård och arbetsliv arbetas också med på olika sätt varje dag i alla ämnen i Mora kommuns 



skolor i enlighet med mål och riktlinjer i läroplan och kursplaner. All personal är därmed engagerade i 

arbetet. 

Moraspåret handlar alltså både om aktiviteter, arbetssätt och förhållningssätt. 

Målet är att alla elever ska kunna komma in på ett gymnasium, kunna få en högskoleutbildning, få en 

yrkeskarriär och försörjning samt få så goda förutsättningar som möjligt för ett hållbart liv. Moraspåret 

utgör därmed en del av hållbarhetsstrategin för hela Mora. 

Framtidens Mora finns i skolan. Genom vårt nätverkande, vår samverkan och vårt arbetssätt inom 

Moraspåret säkerställer vi att sammanhang blir tydliga för eleverna, vi främjar förutsättningar för 

hållbarhet, vi för traditioner och kultur vidare till nya generationer och vi skapar nya mötesplatser. Vi 

bygger på våra gemensamma erfarenheter, delar vår kunskap och tittar framåt. Eller som en 

Vasaloppsåkare kanske skulle ha uttryckt det; ”I fäders spår för framtids segrar”.  

 
✓ Med hjälp av den rika kultur, tradition, fritidsutbud och arbetsliv som finns bygger vi 

tillsammans framtidens Mora. 
 

✓ Vi erbjuder ett brett smörgåsbord av aktiviteter inom områdena kultur, friskvård och arbetsliv 
för alla elever i åk F-9 i Mora att ta del av. 
 

✓ Vi kopplar samman grundskola, gymnasieskola och arbetsliv så att våra barn och unga får 
bästa förutsättningar att kunna göra medvetna och välgrundade framtida livs-, utbildnings- och 
yrkeskarriärsval. 
 

✓ Genom Moraspårets organisation, arbetssätt och förhållningssätt säkerställer vi delaktighet och 
inflytande i alla led. 

 

 

STYRDOKUMENT 

 

De styrdokument som ligger till grund för aktiviteter, arbetssätt, förhållningssätt och 

målsättande i Moraspåret är; 

 

• Läroplan och kursplaner 

• Skolverkets allmänna råd 

• Politiska programmet ”Kultur, Idrott, Fritid” 

• Strategi Hållbara Mora 

• Strategisk plan för Mora kommun 

• Näringslivsstrategi Mora kommun 

• Kommunplan 

• Nämndplan 

• Huvudmannens och skolenheternas kvalitetsrapporter 

• Handlingsplan ”Skola i rörelse” 

• Kulturpedagogisk plan 

• Skapande skola 

 



MORASPÅRETS ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrgrupp (strategiska beslut) 
Hålla samman Moraspåret 

Hålla ihop helhetssynen 

Dialog med politiken/kommunikationsenhet 

Skicka uppgifter till arbetsgrupper 

Följa upp genomförda aktiviteter, föra dialog kring utvärderingar och resultat och samt om hur 

målen uppnås. 

Ledningsgrupp (operativa beslut) 
Ansvarar för att de aktiviteter och den samverkan som finns behov av verkställs inom 

respektives ansvarsområden. 

Informera internt 

Ansvarar för att föra vidare information från styrgruppen och samverkansgrupper till 

arbetsgrupper. 

Arbetsgrupper 
Tydliggöra spåren 

Bestämma innehåll i spåren 

Ansvar för aktiviteterna och ge förslag till utveckling (blir kopplat till SKA) 

Besluta om delaktighetsfrämjande åtgärder 

Aktivitetsplan – kommunicera ut den. 

Inspirera, kompetensutveckla 

 



Elevers delaktighet 

 

Elevkulturombud (Åk 4-9, alla skolor) 

Elevråd och klassråd (Alla åk, alla skolor) 

Ungdomsråd (Åk 7-9, leds av ungdomsstrateg) 

Nätverk Moraspåret (Representanter för Moras föreningar och företag) 

Styrgrupp-Ledningsgrupp-Arbetsgrupper inom ramen för Moraspåret 

Kulturstyrgrupp (Skapande skola aktiviteter, kulturpedagogisk plan och skapande Skola) 

Lokala styrelser SKOL-IF 

Elever på gymnasieskolans praktiskt/estetiska program 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

 

Övergripande utvärdering och uppföljning sker i arbetsgrupperna två gånger per halvår och 

redovisas visuellt i nyhetsbrev genom; 

 

• Kulturtermometern 

• Arbetslivsbarometern 

• Friskvårdsmätaren 

 

Varje rektor/skola respektive arbetsgrupp analyserar också arbetet mer detaljerat varje år i 

samband med det kontinuerliga systematiska kvalitetsarbetet vilket redovisas i skolenhetens 

kvalitetsrapport samt i huvudmannens årliga kvalitetsrapport. 

FINANSIERING 

 

Moraspårets aktiviteter ingår som en del av skolans ordinarie utbildning, men extra medel 

tillgängliggörs även via;  

 

• Skola och arbetslivsfond 

• Utökad budgetram med riktade medel för Moraspåret 

• Nätsmart Mora 

• Hållbara Mora 

INFORMATION 

 

Information internt till alla medarbetare om arbetet inom ramen för Moraspåret förmedlas via; 

 

• Hemsida 

• Nyhetsbrev 

 



Information internt och externt förmedlas även via; 

 

• Informationsfilm ”Moraspåret” 

• Informationsbroschyr ”Moraspåret”



AKTIVITETSUTBUD 
 

KULTUR FRISKVÅRD ARBETSLIV 

Kulturpedagogisk plan 
 

- Frivillig musik på skoltid 
- Skolbio 
- Skolbibliotek 
- Professionella 

föreställningar 
(musik/dans/teater/konst) 

- Författarbesök 
- Kulturskolan Miranda 

(musik/rytmik/bild/konst/film/media 
teater/drama/dans) 

- Barns eget skapande  
- Skapande skola 
- Elevkulturombud 

Handlingsplan skola i rörelse 
 

- Fysisk aktivitet dagligen 
- Barn- och 

fritid/gymnasiet 
- Samarbete RF-SISU 
- Rastaktiviteter inom- och 

utomhus (elev och 

vuxenstyrda) 

- Friluftsdagar 
- Rörelsetema på fritids 
- Pulshöjande lekar 
- Rörelsepauser/aktiviteter 

under lektioner 
- Resurspedagoger 

Morakontraktet 
 

- Samverkan 
skola/arbetsliv 

- Skola-
arbetslivsfonden 
(aktiviteter-samverkan 
arbetsliv, företag, 
organisationer) 

 

   
Aktiviteter på skoltid Aktiviteter på skoltid Aktiviteter på skoltid 

- Prova-På-Dag/praktik - Prova-På-Dag/praktik - Prova-På-Dag/praktik 
- Nätsmart – säker på nätet - Roddtävling - Prao 

- Zornmuséet - Bowling - Studiebesök 

- Zorns gammelgård och 
textilkammaren 

 - Yrkesmässa/yrkesdagar 

- Filmprojekt   

- Temadagar Moraspåret - Temadagar Moraspåret - Temadagar Moraspåret 
- Elevkulturombud  - Studie- och 

yrkesvägledning 

   

Professionella 
kulturföreställningar: 
- Skolbio, åk 7 
- Författarbesök, åk 8 
- Teater-musik-dans, åk 8 
- Avesta Art, åk 9 

Friluftsdagar: 
- Skoljoggen 
- Vandring 
- Fiske 
- Isvaksbad 
- Långfärdsskridskor/skridskor 
- Skidor, längd och slalom 
- Hockeybockey 

Ung innovation: 
- Elevuppdraget 

Kulturhuset:  
- Utställning elevarbeten 
- Besök utställningar 

Skol-IF: 
- Fotboll DM  
- Innebandy DM 
- Bordtennis ”pingis”turnering 
- Hockey 
- Friidrott 
- Orientering 
- Fysträning 

IUC/Teknikcollege: 
- Industrinatt 

Kulturskolan Miranda: 
- Drama 

Mora IK – samarbetsavtal: 
- Hockeyspelare besöker elever 
- Ledarskapsutbyte chef-chefer 

 



Skapande skola: 
- Söker för olika kulturprojekt varje 
år inom F-9 

RF-SISU Dalarna: 
- Rörelsesatsning 

 

Mora gymnasium: 
- ”Hälsa på” hos  
Mora gymnasium 

Mora gymnasium: 
- ”Hälsa på” hos  
Mora gymnasium 

Mora gymnasium: 
- ”Hälsa på” hos  
Mora gymnasium 
- Gymnasiedagar 

   
 Alla på snö UF företagande (och 

koppling till Hållbara Mora – ung) 
  Draknäste 

  Kockduellen 
*=fördjupningsdel i åk 9 
 
 
 
 

 

  

Aktiviteter efter skoltid Aktiviteter efter skoltid Aktiviteter efter skoltid 
Kulturskolan Miranda Rosa Huset –  

Ungdomsinitierade projekt: 
- Frisbeegolf  
- Parkourställning  
- Basket 
- Skateboard  
- Slackline 
- Pingis  
- Mjuktennis  
- Fiske 
- Klättring  
- Skridskor  
- Tipspromenad (digital) 

Feriepraktik 

Mora gymnasium - 
- Öppet Hus 

Mora gymnasium - 
- Öppet Hus 

Mora gymnasium - 
- Öppet Hus 

Kulturlov Fritidsbanken  

Åk 1-8:  Basutbud för alla inom områdena Kultur, Friskvård, Arbetsliv 
 
Åk 9:        Fördjupningsutbud inom områdena Kultur, Friskvård, Arbetsliv (Hänger ihop med   
                        gymnasieskolans program) 
 

 

 

 

 

 


