VERKSAMHETSPLAN för 2015
Ur föreningens stadgar
”§2
Föreningens uppgift är att inom utbildningsväsendet och genom sina medlemmar:
- sprida kunskap om handledning
- verka för hög kvalité för den handledning som där bedrivs

samt
-

möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan handledare
tillhandahålla en hemsida
uppmuntra nätverksbyggande runt om i landet”

Föreningen har en pågående och levande diskussion kring syftet med föreningen
och hur den på bästa sätt ska kunna ta till vara på medlemmarnas behov och
intressen.
Handledning ses av medlemmarna som
- en stor kompetensutvecklingspotential i det pedagogiska arbetet
- ett sätt att kvalitetssäkra utvecklingsarbete inom utbildningsväsendet
- ett kraftfullt förändringsredskap i utvecklingsarbetet
- ett förebyggande redskap i hälsoarbetet för såväl organisation som lag
och individ
Skolhandledarföreningen är en ideellt baserad förening där medlemskap erbjuder
- en garant för att medlemmarna har en kvalificerad handledarutbildning
eller har motsvarande styrkta kunskaper och erfarenheter
- ett kompetent nätverk att utbyta erfarenheter i
Föreningen består av medlemmar som ska verka för:
• Att aktivt sprida erfarenheter internt och externt om på vilket sätt
handledning kan göra skillnad i utbildningsväsendet 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.
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Styrelsen ska verka för:
• Att pågående skolutveckling och reformarbete på skolområdet ständigt
aktualiseras och att reflektera över dess konskevenser för det kollegiala
lärandet
•

Att framhäva handledning som redskap i det kollegiala lärandet för att
utveckla demokrati- och värdegrundsarbetet

•

Att spana efter och sprida relevant forskning

•

Att arrangera öppna föreläsningar för att sprida erfarenheter av kollegialt
lärande och andra relevanta frågor för medlemmarna. Föreläsningarna
förläggs till fredag eftermiddag för att underlätta för samtliga
medlemmar att närvara.

•

Att medlemmarna deltar i de öppna föreläsningarna och delar med sig av
sin kompetens och sina erfarenheter.

•

Att föreningens hemsida hålls uppdaterad i relation till pågående
verksamhet.

•

Att bevaka och sträva efter att delta i den offentliga debatten

•

Att utveckla interaktiviteten i föreningen via sociala medier

•

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

•

Att verka för att gedigna handledarutbildningar utan högskolepoäng ska
kunna valideras, för att utgöra grund för ansökan till poänggivande
vidareutbildningar på avancerad nivå.

•

Att öka antalet medlemmar.

Skolhandledarförening 20 mars 2015
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