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Välkommen till en ny höst med 
Skolhandledarföreningen! 
 
I skrivande stund är det värmerekord i Sverige men det kommer 

som alltid en höst……. Vi i styrelsen hoppas nu på ett stort 

intresse bland er medlemmar för att ses och dela nya perspektiv 

på handledning i skola och förskola. I dagsläget har vi 73 

medlemmar i föreningen och önskar bli fler igen nu när vi åter 

kan ses IRL. 

Hur lärare och elever mår i den svenska marknadsskolan är en 

het valfråga. Vi som handleder i skolan har en unik insyn i hur 

lärares självbild och arbetsmiljö påverkas av att arbeta i en skola 

som bygger på konkurrens. Jag rekommenderar 

facebooksgruppen ”Elevintresse före vinstintresse ” oavsett vad 

man tänker rösta på så kan man där ta del av intressant press i 

frågan och framför allt många lärarröster. 

Det första som händer i höst är en eftermiddag om handledning i 

förskolan fredagen den 30.9, Ingrid Engdahl som är 

förskoleforskare kommer att samtala med Sanna Holmström 

omkring några dilemman som hon i sin roll som handledare 

återkommande stött på i arbetsgrupper inom förskolan.(se 

särskild inbjudan). 

Fredagen den 18.11 kommer vi att få ta del av Skolfams 

intressanta arbetssätt för att stödja samverkan mellan familjehem 

och skola. 
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Innehållet bedömer vi som relevant kompetens för en 

skolhandledare då samverkan kring familjehemsplacerade 

barn/elever kan vare en utmaning för lärare/förskollärare. 

Skolfam bringare en hel del klarhet i både juridiken och vilka 

förhållningssätt som  leder till skolframgång för den här gruppen 

barn/elever.(Se separat inbjudan) 

Sprid gärna informationen inom ditt nätverk! Observera att 

föreläsningarna äger rum i två olika lokaler. Vi lyckades inte 

boka någon lokal i Hälsans hus i november och fick därför 

förlägga den föreläsningen i Hjorthagens kulturhus.(som ligger 

nära T-bana Ropsten) 
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