VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET
HÖSTEN 2018
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 12 oktober

När handledningen är som allra bäst – vad gör vi då?
Föreläsare:
Sara Ingvarsson,

leg. Psykolog med grundläggande utbildning i Kognitiv beteendeterapi och
certifiering i beteendeanalytisk organisationsutveckling. Har lång erfarenhet av att själv handleda och att
utbilda i handledning. Har gedigen erfarenhet av att arbeta praktiskt i komplicerade projekt.

Om dagen:
Dagens upplägg kommer att varva korta teoripass med reflektionsövningar och praktiska rollspel.
Centrala frågor som dagens program kretsar kring är:
”Hur vet vi om handledningen verkligen fyller sitt syfte”?
”Vad är ett lyckat utfall av handledning”?
”Hur gör man för att arbeta på ett systematiskt sätt för att uppnå detta”?
”Hur får vi handledningen systematisk”?
”Vilka blir effekterna av god handledning”?

Fredagen den 7 december

Vad kan vi göra när vi tappar bort oss själva som
handledare?
Föreläsare:
Anders Wächter,

Socionom, leg. Psykoterapeut, handledar- o lärarutbildad i psykoterapi. Arbetar
som familjerådgivare och handledare sedan lång tid tillbaka. Har tidigare arbetat på BUP med bl.a. ett
forskningsprojekt om samforskning och är redaktör och medförfattare av boken ”Samforskning – att lära av
klienten”. Har under många år undervisat och handlett på IHK´s (Institutet för handledning och
Konsultation) handledarutbildning.

Om dagen:
Den gemensamma nämnaren för dagen kommer att vara sökandet och förståelsen av vad det är vi gör när
vi handleder. Jag kommer att visa film från dels en handledning där jag som handledare blir tom i huvudet,
tappar min nyfikenhet och blir tyst och en film om ett samforskningssamtal med en handledningsgrupp där
det fanns kritik mot mig som handledare.
Två centrala frågor som dagen kommer fokusera på är: Vad kan vi göra när vi tappar bort oss själva som
handledare? Hur kan vi ta hjälp av gruppen för att få syn på vad det är vi gör när vi handleder?
Dagen kommer varvas med teori, grupparbeten och diskussioner i storgrupp.

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 en 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 21 september 2018
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 2019: Den 15/3 och den 17/5
Dagarnas innehåll är under planering. Utskick kommer så snart programmet är fastställt.

