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Skolhandledarföreningen är en ideell och nationellt baserad förening där medlemmarna har 
en kvalificerad handledarutbildning och tillgång till ett nätverk att utbyta erfarenheter i. 
 
Enligt föreningens stadgar är Skolhandledarföreningens uppgift att genom sina medlemmar: 

- sprida kunskap om handledning i förskola och skola 
- verka för hög kvalité för den handledning som bedrivs i skolan 
- möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan handledare 
- tillhandahålla en hemsida 
- uppmuntra nätverksbyggande runt om i landet 

 
Under 2014 har föreningen arbetat vidare med uppdraget som gavs i verksamhetsplanen. 
Nedan följer punkterna i Verksamhetsplanen för 2014 med efterföljande kommentarer: 
 
Föreningen består av handledare som ska verka för: 

• Att aktivt sprida erfarenheter internt och externt om på vilket sätt handledning kan göra skillnad i 
utbildningsväsendets kvalitets- och utvecklingsarbete 

• Att stärka synen på det kollegiala lärandet som växer fram inom skolområdet och inom de pågående 
nationella satsningarna. 

• Att aktivt påverka så att de nyutexaminerade lärarna får det stöd som är avsett under introduktionsåret 
och att i det sammanhanget lyfta fram handledning som en väl beprövad metod.  

• Att öka antalet medlemmar. 
Ovanstående punkter är riktade till alla föreningens medlemmar.  
Styrelsen förväntar sig därför att alla är aktiva i dessa frågor. 
 
Styrelsen ska verka för: 

• Att pågående skolutveckling och reformarbete på skolområdet ständigt aktualiseras och 
att reflektera över dess konsekvenser för det kollegiala lärandet 

I november 2014 anordnades en öppen föreläsning kring Skolverkets satsning ”Handledning 
för lärande” där erfarenheter från satsningen presenterades av projektansvarig på Skolverket 
tillsammans med en handledare i satsningen samt en lärare som deltagit.  
 

• Att inspirera medlemmarna till att verka för det kollegiala lärandet genom att anordna 
öppna föreläsningar med erfarenhetsutbyten 

Nedan en sammanställning av 2014 års aktiviteter som alla varit mycket uppskattade! 

 
 

Datum	  
2014	   Aktivitet	  	  

Deltagande	  
medlemmar	  

Utifrån	  
kommande	  

Gäster	  
	  

Deltagare	  
totalt	  

7/2	  
Eva	  Fahlström	  Borg	  
Inkluderingens	  magi	  via	  reparativ	  dialog	   20	   22	   8	   50	  

7/3	  

	  
Irma	  Elwin	  
Handledning	  i	  förskola/skola	   26	   16	   2	   44	  

3/10	  

	  
Katrin	  Byréus	  
Kreativa	  metoder	   24	   10	   1	   35	  

28/11	  
	  
	  
	  

Anna	  Österlund	  och	  Birgitta	  Grefbäck	  
Handledning	  för	  lärande	  
och	  
Ulf	  Jederlund	  
Arbetslagsutveckling	  och	  en	  modell	  för	  
samarbetsbaserad	  kommunikation	  för	  lärare	  och	  
elever	  i	  grundskolans	  år	  4-‐8	  

29	  
	  
	  
	  

9	  
	  
	  
	  

3	  
	  
	  
	  

41	  
	  
	  
	  

2014	   Antal	  deltagare	  under	  året	   99	   57	   14	   170	  
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• Att framhäva handledning som redskap i det kollegiala lärandet för att utveckla 
demokrati- och värdegrundsarbetet 

Eva Fahlström-Borgs föreläsning Inkluderingens magi via reparativ dialog var direkt kopplad till 
värdegrundsarbetet i skolan. Medlemmarna erbjöds också en subventionerad kurs för att bli 
certifierade facilitatorer inom Svenska Real Justice. 
 

• Att föreningens hemsida hålls uppdaterad i relation till pågående verksamhet. 
Föreningens hemsida har uppdaterats kontinuerligt och flyttats inom webhotellet till ett 
modernare redigeringsverktyg. Medlemssidans inloggningsfunktion fungerar ännu inte utan 
sidan ligger öppen tills vidare. 
Anmälningsförfarandet har förenklats och sker via hemsidan och länkat till Google Drive. 
 

• Att utveckla interaktiviteten i föreningen via sociala medier 
Via Facebook sker en spridning av aktiviteter inom föreningen. 
 

• Att delta i den offentliga debatten 
Inga särskilda insatser har gjorts av styrelsen 
  

• Att undersöka olika sätt att stärka ekonomin på 
Inga särskilda insatser har gjorts av styrelsen 
 

• Att underhålla, skapa och förmedla kontakt med olika parter för samverkan som gagnar 
föreningen, dess medlemmar och syfte. 

Samarbetet med NGS Vikariepoolen AB har genererat ett utvidgat kontaktnät och 
handledningsuppdrag. Föreningen får hålla sina styrelsemöten i Vikariepoolens lokaler. 
 
Svenska förbundet för specialpedagogik inledde en dialog inför sjösättningen av 
Specialpedagogisk tidskrift, 4/2014, med tema Handledning. Skolhandledarföreningen erbjöds 
att annonsera och inbjöd redaktören Eva Rydholm till den öppna föreläsningen 28/11.  
Ett reportage från föreläsningen kommer i samma tidskrift 1/2015. 
 

• Att öka antalet medlemmar. 
Under 2014 har vi fått välkomnat 32 nya medlemmar, en ökning från 49 medlemmar till 81  
Utskick med inbjudningar och information har även gjorts till tidigare medlemmar. 
 

• Att uppmuntra till regionala handledarträffar en gång om året.  
Inga särskilda insatser har gjorts av styrelsen.  
 

• Att planera för ett utvidgat medlemskap. 
Den nya skrivningen i stadgarna kring medlemskap har gjort att föreningens medlemsantal ökat 
och styrelsen har tagit del av och beslutat i fler ansökningsärenden. 
 
 
Övrigt 
Styrelsen har under året haft nio sammanträden inklusive det konstituerande mötet.  
Mycket av styrelsens arbete har också skett via telefon och mail. 
 
Föreningen har haft sedvanligt årsmöte i mars, samt två mingelmöten i samband med höstens 
öppna föreläsningar 
 
 



	  VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  2014 
 
 
 
Medlemsbrev 
Fyra medlemsbrev har skickats till medlemmarna med information om föreningens aktiviteter.  
Till varje öppen föreläsning skickas inbjudan ut.  
Medlemskontakterna sker via mail. 
 
 
 
Styrelsen tackar de medlemmar som medverkat under året och hoppas att fler ser våra öppna 
föreläsningar som en möjlighet att sprida erfarenheter på framöver.  
Vi ser också fram emot föreningens fortsatta utveckling. 
 
 
 
 
Skolhandledarföreningen 6 mars 2015 
 
 
        
Inga-Lill Haglund, ordförande   Miriam Lindström, sekreterare   
 
 
        
Eva Anderberg, kassör    Christine Kramer Martinsson 
 
   
    
Liselotte Sandman 


