
 

 

 

VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET 

VÅREN 2022 

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:  Hälsans Hus,  Fjällgatan 23B, Stockholm                        

Tid: 09.00-15.30 

 

 

 

Fredagen den 18 MARS 

”Att handleda grupper i utvecklande grupprocesser” 

Föreläsare: 

Johan Wisén, utbildar i handledning, arbetar med grupp-, ledar- och organisationsutveckling 

Om dagen: 

Välkomna till en dag med fokus på hur vi kan handleda grupper i utvecklande grupprocesser. Vi kommer 

uppmärksamma kommunikativa och utvärderande metoder som vi kan använda som handledare för att 

stödja grupper utifrån aktuell gruppfas. Dagen bygger på systemiska teorier av bl.a. Yvonne Agazarian och 

Susan Wheelan. 

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


 

 

 

 

 

Fredagen den 3 juni 

” Utarbetad - lär känna dina symptom” 

Föreläsare: 

Lilja Cajvert, socionom, handledare, författare och leg. psykoterapeut. Lilja har lång erfarenhet som 

handledare för professionella inom olika verksamheter. 

 

Om dagen: 

Hur påverkas jag i och av mitt arbete? Varför påverkas jag och vad kan jag själv göra åt detta? 

Dagens föreläsning har fokus på deltagarna själva och på hur man som handledare kan hjälpa de handledda 

med liknande frågeställningar - att förstå och hantera sin situation. 

Dagens tema utgår från boken ”Utarbetad – lär känna dina symptom” av Lilja Cajvert (2021 

Studentlitteratur). 

Dagen innehåller både föredrag och övningar. 

 

 

 

Anmälan: 

Anmälan gäller för båda dagarna till en kostnad av 2500kr. 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  vid närliggande restauranger. 

Sista anmälningsdag är måndagen  den 7 mars 2022 

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 

• vilken handledarutbildning du har 

 
Ev. frågor, kontakta arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet, roland.widlund@gmail.com 

 

 

http://skolhandledarforeningen.se/

