
 

VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET 

VÅREN 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 vår! 

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

Tid: 09.00-15.30 

 

Fredagen den 15 mars 

Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets 

magi. 

Föreläsare: 

Pär Eriksson, 40 års erfarenhet i utvecklingsinriktade kommuner – Örebro, Västerås och de senaste 10 

åren som kommundirektör i Eskilstuna. Min bakgrund är det sociala arbetet med barn, ungdomar och 

familjer men jag har också varit ansvarig för den kommunala skolan, vård och omsorg, kultur och 

fritidsfrågor. Mina rötter finns i systemtänkande och förståelsebaserat ledarskap där Antonowskys KASAM-

begrepp är centralt. 2013 utsågs jag av Tidningen Chef och Ledarna till Årets Ledarutvecklare. Jag har gett 

ut böckerna: ”Tio tankar om ledarskap – en obändig tro på förändring” samt boken ”Brevväxlingen”. 

Om dagen: 

Tillsammans med er deltagare pröva att applicera i skolsituationer ett sätt att handleda och vägleda 

pedagoger ni möter gällande… 

- Mötets betydelse – både som teoribildning men också konkret i lärsituationer 

- Att söka förändring istället för att ha rätt – hur lära eleverna att bli nyfikna 

- Vikten av överenskommelser – både mellan handledare och pedagog och lärare/elev 

- Att vara synlig och äkta i relationen i klassrummet 

- Samarbeta är en individuell färdighet 

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


 

Fredagen den 17 maj 

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt 

Föreläsare: 

Stefan Heimer, socionom och familjeterapeut, utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. Arbetar 

systemteoretiskt inom handledning, familjeterapi och utbildning - de senaste 20 åren i egen regi. Delägare i 

Skanstulls psykoterapimottagning och medlem i Marelds konsultnätverk 

Om dagen: 

Jag kommer att gå igenom lösningsfokuserade grundidéer och använda några övningar för att deltagarna 

ska få möjlighet att ”omvandla teori till praktik”. Under dagen kommer jag att koppla det 

lösningsfokuserade arbetssättet till den praktiska handledningen. Vad innebär en ”lösningsfokuserad 

handledning”? Det blir även tid för frågor, resonemang och reflektioner. Min förhoppning är att deltagarna 

redan påföljande måndag ska känna att de i sin egen handledning kan använda erfarenheter och kunskaper 

från denna dag. 

 

 

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 1 mars 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 höstens datum: 11 oktober och 6 december 2019 
Dagarnas innehåll är under planering. Utskick kommer så snart programmet är fastställt. 

http://skolhandledarforeningen.se/

