
 

VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET 

VÅREN 2018 

Skolhandledarföreningen hälsar Dig som har en handledarutbildning motsvarande ER-

kompetens/S:t Lukas/Högskolan Jönköping/Ersta Sköndal eller liknande (där du har 

erfarenhet av handledning på handledning) varmt välkommen till två intressanta 

vidareutbildningsdagar i vår! 

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

Tid: 09.00-15.30 

 

Fredagen den 16 MARS 

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte 

Föreläsare: 

Eva Dahlqvist,  Jönköping University, handledare, leg.lärare. Eva arbetar med utbildning av 

handledare och är kursansvarig för fristående handledningskurser med deltagare inom varierande 

professioner (socialt arbete, vård, skola). Eva arbetar också med olika uppdragskurser inom handledning, 

exempelvis Skolverkets olika ”Lyft” (Matematiklyft, Läslyft…), andra verksamheter som 

familjebehandlingshem, bibliotek, kyrka m.m. Hon har också medverkat i flera skolprojekt där handledning 

har varit fokus. 

Om dagen: 

Mitt syfte med dagen är att ni ska få prova på en handledningsmodell (DR-modellen) och olika metoder i 

handledning som jag uppfattar har varit framgångsrikt i våra utbildningar/projekt. Det gör vi genom att 

arbeta med samtalsövningar i varierande gruppkonstellationer. Syftet med övningarna är också att ni 

samtidigt får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. 

Det innebär att dagen som helhet är praktiskt inriktad. Jag inleder med en kortare föreläsning och vi 

avslutar dagen med gemensam reflektion. 

http://www.vikariepoolen.se/wp-content/uploads/skolhandledarforeningen_logo.png


Fredagen den 18 maj 

 Att samtala med barn – olika förutsättningar och 

metodik 

Föreläsare: 

Eva Redemo,  socionom, handledare och utbildare. Medförfattare till böckerna ”Låter sig 

skyddsänglar organiseras” och ”När självkänslan växer”. Handlett verksamheter inom socialtjänst och skola, 

tillsammans med Ulf Hagström drivit och genomfört ”Vidareutbildningsprogrammet för yrkesverksamma 

handledare”, haft olika utbildningar kring att samtala med barn och ungdomar – bl.a. ”Att samtala med 

barn i svåra livssituationer” tillsammans med Haldor Ovreeide, specialist inom klinisk psykologi. 

Om dagen: 

Fokus kommer vara på olika aspekter som finns närvarande när vi professionella samtalar med barn och 

deras omsorgspersoner. Såväl barnet, omsorgspersonen och vi står inför olika utmaningar när vi ska tala 

om svåra saker i livet. Att få till stånd ett bra samtal utifrån det syfte vi har handlar många gånger om att 

försöka förstå och skapa så goda förutsättningar som möjligt för dialogen - för såväl barnet som för oss 

själva. Av rädsla för att inte kunna ta hand om barnets reaktioner väljer vi ibland bort samtalet, vilket kan 

ge barnet svårigheter då det måste handskas med sina frågor på egen hand.  

Förhoppningen med dagen är att deltagarna ska få tankar och verktyg att möta barn i olika samtal men 

också få en utgångspunkt som kan bidra till delvis nya fokus som handledare i handledarrollen. 

Föreläsning och övningar varvas med samtal. Tag gärna med frågeställningar kring ”Att samtala med barn”. 

 

 

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 2 februari 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 hösten 2018: Den 12/10 och en dag i december 
Dagarnas innehåll är under planering. Utskick kommer så snart programmet är fastställt. 

http://skolhandledarforeningen.se/

