
 

VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET 

HÖSTEN 2019 

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 höst! 

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

Tid: 09.00-15.30 

 

Fredagen den 11 OKTOBER 

”Stöd för skolnärvaro – handledning för teamet som 

främjande och förebyggande metod” 

Föreläsare: 

Malin Gren Landell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, med. Dr och författare. Malin var 

regeringens särskilda utredare på skolfrånvaro. Malin har varit verksam inom barnpsykiatrin under 20 år 

och bedrivit forskning på social rädsla hos ungdomar. Därigenom fick hon ett intresse för förebyggande och 

hälsofrämjande frågor. Hon arbetar nu med närvaroarbete i Norrköping kommun och föreläser om 

närvarofrämjande arbete för personal inom förskola, skola, socialtjänst och barnpsykiatri. Malin ingår i ett 

internationellt nätverk av forskare och kliniker som jobbar för att främja närvaro. 

Om dagen: 

Hur skapar man ett närvarofrämjande arbete med EHT som stark aktör i samverkan med skolpersonal? 

Problematisk frånvaro väcker lätt känslor av maktlöshet och att skolan antingen går utanför egna 

kompetensområdet eller resignerar. Hur kan vi arbeta för att göra handledning och nätverkande till en kraft 

och hur arbetar vi för samsyn som kan bryta maktlöshet? Under dagen tar vi upp knäckfrågor och 

utmaningar och letar möjligheter i förhållningssätt och organisation. 

 

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


Fredagen den 6 december 

”Bättre med en bra berättelse…” 

Föreläsare: 

Roland Widlund, pedagog, handledare och handledarutbildare 

Om dagen: 

Bättre med en bra framtid än bra berättelser om det förflutna – handledning i ett systemiskt/salutogent 

perspektiv. 

Min grundtanke med dagen är att utmana det ”sanna och vedertagna”. Dagen kommer att handla om 

handledningens inre kärna, ”men säg hur jag ska göra då”, spiralcirkularitet, tystnad, ifrågasatt eller 

efterfrågad, bemästrandekompetenser, lita på processer, rondellperspektivet, övningar, samtal, kanske 

någon film och det vi tillsammans skapar under dagen. 

 

 

Anmälan: 

Anmälan gäller för båda dagarna till en kostnad av 1500kr 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 13 september 2019 

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 vårens datum: 13 mars och 15 maj 2020 
Dagarnas innehåll är under planering. Utskick kommer så snart programmet är fastställt. 

http://skolhandledarforeningen.se/

