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Kramforsskola får nytt europeiskt pris 
Högakustenskolan i Kramfors är en av vinnarna av EU-kommissionens nya 
europeiska lärarpris för innovativ undervisning. Priset går till lärare på 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utvecklat undervisningen 
genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+. 

– Det känns overkligt att vårt lilla projekt har blir så uppmärksammat, säger 
Gulla Schornack, projektansvarig och tidigare lärare på Högakustenskolan. 
Projektet är ett bevis på att det aldrig är för sent att lära sig något nytt för att 
öka elevers lust till lärande. Med projektet ville vi bland annat utveckla arbetet 
med IKT och öka elevernas kontakt med omvärlden för att ge dem bättre 
förståelse och förberedelse för vårt teknikrika och mångkulturella samhälle. 

Högakustenskolan är en av de fyra förskolor och skolor i Sverige som tilldelas 
det nya Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning (European Innovative 
Teacher Award). Skolorna belönas för projekt inom Erasmus+ som har 
avslutats mellan 2014 och 2020. Pristagarna kommer att få diplom och plakett 
vid en ceremoni senare i höst. 

Priset har fyra mål  
• Belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete. 
• Identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder. 
• Använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande. 
• Uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i 

Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.   

Kontakt 
Gulla Schornack, tidigare lärare på Högakustenskolan 
073-041 36 60 
gulla.schornack@ornskoldsvik.se 
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för 
Erasmus+ och utser årligen de svenska vinnarna av det nya europeiska priset 
för innovativ undervisning. 
 
Läs mer om Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning på Utbyten.se 
 
Mer information finns också i pressrummet på uhr.se 

https://www.utbyten.se/program/erasmus/european-innovative-teacher-award/
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