VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET
HÖSTEN 2017
Skolhandledarföreningen hälsar Dig som har en handledarutbildning motsvarande ERkompetens/S:t Lukas/Högskolan Jönköping/Ersta Sköndal eller liknande (där du har
erfarenhet av handledning på handledning) varmt välkommen till två intressanta
vidareutbildningsdagar i höst!

Plats: ABF-huset - Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm
Tid:

09.00-15.30

Fredagen den 6 oktober

Empati - nyckeln till samarbete i professionella samtal
Föreläsare:
Hilmar Thór Hilmarsson, leg. psykolog/ leg. psykoterapeut. Hilmar skriver böcker om samtal –
bemötande. Hans böcker utgår från empati och att lita på att vi människor har en naturlig förmåga att
samtala med andra. Han arbetar som lärare på universitet, som klinisk verksam psykolog med patienter och
handleder även inom vård, socialt arbete och skola.

Om dagen:
Hilmar kommer fokusera på följande frågor och påståenden;
Empati fungerar genom positiv känslosmitta.
Handledning med empati – tydliga mål, roller och samtal som utvecklar. Känslomässig, tankemässig och
medkännande empati gör dina samtal bättre.
50-70% av alla professionella får för hög stress som blockerar empati.
Ta upp känsliga saker med empati skapar trygghet. Samtalshavet – ett sätt att lyssna för att skapa
samarbete. Förstå och fråga vidare – påverka genom empati.
Strukturen i handledande samtal: Nuläge – vad har hänt? Önskeläge – Vad vill du? Handlingsläge – Vad kan
du göra för att fortsätta utvecklas?

Empatins dans av samarbete i samtal – om att hantera svårigheter.

Fredagen den 15 december

Metodik och förhållningssätt i handledning –
erfarenhetsutbyte
Föreläsare:
Ulf Hagström, leg.psykolog och handledare. Han är författare till tre böcker. Han har handlett i
främst förskola, skola och socialtjänst sedan början av 1990-talet och han har som kursadministratör och
utbildare lett cirka 40 handledarutbildningar, många av dessa tillsammans med Eva Redemo, socionom.
Under många år har Ulf och Eva också genomfört vidareutbildningsseminarier för yrkesverksamma
handledare och också vid ett flertal tillfällen medverkat som föreläsare i dessa.

Om dagen:
Den här dagen kommer jag att fokusera förhållningssätt och metodik i handledarrollen. Jag tänker mig en
dag när jag ska försöka plocka fram det som jag anser vara verksamt i handledning. En del ”nytt” och annat
som kan vara värt att upprepa!
Teoretiskt är utgångspunkten systemteoretisk och salutogen, men jag tillåter mig att komplettera dessa
perspektiv med andra teorier, vilket också i det praktiska handledararbetet är viktigt för att möta den ofta
komplexa verklighet som utgör de handleddas vardag.
Jag tänker mig en dag med fokus på viktiga handledningsverktyg och specifika metoder i handledning. Jag
tänker mig också en dag när små föreläsningsavsnitt varvas med samtal/övningar i mindre grupper.

Anmälan:
Anmälan gäller för båda dagarna till en kostnad av 1800kr för medlemmar i Skolhandledarföreningen och
2000kr för icke medlemmar. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas till en kollega. I
kostnaden ingår både förmiddags- och eftermiddagsfika. Anmälan kan inte göras till enbart av dagarna.
Fler från samma plats? Gör gemensam anmälan!
Lunch finns att köpa i ABF-huset eller vid närliggande restauranger.
Sista anmälningsdag är fredagen den 25 augusti 2017
Du anmäler dig på http://skolhandledarforeningen.se och uppger:
●
●
●
●

ditt namn och e-postadress
faktureringsadress med ref.nr el. dyl. när sådant krävs samt telnr. och e-postadress
om du är medlem eller inte
vilken handledarutbildning du har

Om du har frågor, kontakta arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet, roland.widlund@gmail.com

REDAN NU ANNONSERAR VI VÅREN 2018:
I mars: Eva Dahlqvist, handledarutbildare.
I maj: Eva Redemo, socionom, leg. familjeterapeut, föreläsare
Dagarnas innehåll är under planering. Utskick kommer så snart programmet är fastställt

