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Utbildningsutskottet beslutade den 17 december 2015 att utskottet skulle resa till Kanada (prot. 

2015/16:15). Syftet med resan fastställdes av utskottet enligt följande (prot. 2015/16:38): 

 

Resans inriktning är att studera strategier för att höja elevers skolresultat och på hur nyanlända 

elever tas emot i skolan. 

 

Studiebesöken i Kanada omfattade städerna Ottawa och Toronto under tiden den 28 maj–4 juni 2016. 

Utskottet fick inledningsvis information om Kanadas historia och befolkning vid ett besök på 

Canadian Museum of History. Därefter följde en briefing om den politiska situationen i Kanada av en 

representant från ambassaden.  

 

Programmet fortsatte med ett besök på Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB). En 

skolstyrelse ansvarar för utbildningen vid vissa skolor inom ett skoldistrikt. Utskottet informerades 

bl.a. om OCDSB:s strategiska plan för skoldistriktet för åren 2015–2019. Vidare redogjordes för den 

instruktiva lärarcoachmodellen som inneburit ett skifte från att nästan all kompetensutveckling av 

lärare tidigare skedde i seminarieform till att nästan all kompetensutveckling av lärare sker via 

lärarcoacher som arbetar tillsammans med den undervisande läraren i skolan. Därefter vidtog 

studiebesök på en grundskola med en mångkulturell elevsammansättning (Pinecrest public school) och 

en gymnasieskola (Woodroffe high school). Utskottet fick möjlighet att samtala med rektor, lärare och 

elever samt närvara vid lektioner.  

 

Utskottet träffade även företrädare för Ministry of Indigenous and Northern Affairs (INAC) som 

informerade utskottets ledamöter om regeringens arbete med indianer (First Nations), inuiter och 

mestiser. Frågor rörande utbildning för de två förstnämnda grupperna berördes särskilt. Därpå följde 

ett besök på det federala parlamentet i Ottawa och en lunch med inbjudna parlamentariker från olika 

partier bl.a. Marc Miller. Utskottet gjorde även en rundtur i parlamentet och ett besök vid underhusets 

frågestund.  

 

En heldag på Ministry of Education i Toronto stod därefter på utskottets agenda. Besöket inleddes med 

ett möte med Ontarios utbildningsminister Liz Sandals. Därefter följde ett antal presentationer om 

provinsen Ontarios utbildningssystem: hur provinsen förbättrat skolresultaten, hur den högre 

utbildningen är organiserad, provinsens ledarskapsstrategi, utbildningsfinansieringen samt 

skolstyrelsernas effektivitet och modernisering.  

 

Utskottet besökte också Ontarios provinsparlament där utskottets ledamöter fick utbyta erfarenheter 

med parlamentarikerna Lisa Gretsky, Han Dong och Lisa MacLeod som representerade tre olika 

partier. Därefter tog utskottets ledamöter del av provinsparlamentets frågestund och fick en allmän 

orientering om den lagstiftande kammaren och Kanadas federala system. Efter en lunch med 

parlamentets talman Dave Levac avslutades besöket med en rundtur i parlamentet.  

 

Utskottet besökte vidare Halton District school Board Welcome Centre. Utskottet informerades om 

verksamheten vid skolstyrelsens välkomstcenter för internationella elever och för elever vars föräldrar 

har flykting- eller arbetskraftsinvandrarstatus. Utskottet fick även prata med lärare samt träffa en 

flyktingfamilj från Syrien där barnen höll på att få sina studiebakgrunder kartlagda för att på bästa sätt 

kunna slussas in i skolan. Utskottet besökte även Ontario College of Teachers som är en oberoende 

sammanslutning som alla yrkesverksamma lärare i Ontario måste vara medlemmar i och betala en 

årlig avgift till. Organisationen legitimerar lärare, fastställer etiska regler för lärare, ackrediterar 

lärarutbildningar, prövar klagomål mot lärare och kan dra in lärarlegitimationer.  
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Utskottets sammanfattande bedömning är att resan till Kanada uppfyllde det på förhand uttalade syftet 

med resan.  
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Lördagen den 28 maj  

 

 

 

Avresa från Sverige 

 

Söndagen den 29 maj – Ottawa 

 

10.00– 

 

18.00– 

Canadian Museum of History 

 

Briefing om det politiska läget i Kanada av representant från den svenska 

ambassaden 

 

19.30– 

 

Gemensam middag  

 

 

 

 

Måndagen den 30 maj – Ottawa 

 

08.45– Möte med Ottawa-Carleton District School Board  
 

12.30– Studiebesök på Pinecrest Public School  
 

14.00– Studiebesök på Woodroffe High School 

 

18.00– Gemensam middag på ambassadresidenset med inbjudna gäster 
  

 

Tisdagen den 31 maj – Ottawa 

 

09.00– Möte med Ministry of Indigenous and Northern Affairs (INAC) 

 

12.00– Gemensam lunch i det federala parlamentet med inbjudna parlamentariker 

 

13.30– Guidad rundtur i det federala parlamentet 

 

14.15– Besök vid underhusets frågestund  

 

 

Onsdagen den 1 juni – Toronto 

 

08.30– Möte med Liz Sandals, Minister of Education 

 

9.00– Möte med Ministry of Education om Ontario Education improvement  

 

10.45– Möte med Ministry of Education om Postsecondary Education in Ontario 

 

11.45– Gemensam lunch på ministeriet med inbjudna gäster 

 

13.30– Möte med Ministry of Education om Ontario Leadership Strategy 

 

15.00– Möte med Ministry of Education om Education funding and the School Boards 

Efficiencies and Modernization  
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18.30– Gemensam middag med inbjudna gäster  
  

 

 

Torsdagen den 2 juni – Toronto 

 

9.30–10.30 Möte med parlamentariker i Ontarios provinsparlament 

 

10.30–11.00 Besök vid provinsparlamentets frågestund 

 

11.00–12.00 Möte om den lagstiftande kammaren och Kanadas federala system 

 

12.00–13.30 Gemensam lunch med parlamentets talman Dave Levac 

 

13.30–14.30 Guidad rundtur i parlamentet 

  

 

Fredagen den 3 juni – Toronto 

 

10.00–12.00 Studiebesök på Halton District School Board Welcome Centre 

 

13.00–14.30 Gemensam lunch 

 

15.00–17.00 Möte med Ontario College of Teachers 

 

 

Lördagen den 4 juni – Toronto 

 

 Hemresa till Sverige 
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Lena Hallengren (S) 

Christer Nylander (L) 

Camilla Waltersson Grönvall (M) 

Thomas Strand (S) 

Caroline Helmersson Olsson (S) 

Stefan Jakobsson (SD) 

Michael Svensson (M) 

Håkan Bergman (S) 

Ulrika Carlsson (C) 

Erik Bengtzboe (M) 

Gunilla Svantorp (S) 

Robert Stenkvist (SD) 

Daniel Riazat (V) 

Annika Eclund (KD) 

Roza Güclü Hedin (S) 

Lena Emilsson (S) 

Maria Stockhaus (M) 

 

Utöver ledamöter deltog tre tjänstemän från utbildningsutskottets kansli. 


