VIDAREUTBILDNINGSPROGRAMMET
VÅREN 2020
Skolhandledarföreningen hälsar Dig som har en handledarutbildning motsvarande ERkompetens/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 - Hedénsalen, Sveavägen 41, Stockholm
Tid:

09.00-15.30

Fredagen den 13 mars

”Handledning utifrån ett systemiskt perspektiv”
Föreläsare:
Hardy Olson, socionom, handledare och leg. psykoterapeut. Hardy har sina utbildningar i gruppterapi,
familjeterapi och hypnosterapi och han har arbetat som handledare inom den offentliga sektorn sedan
mitten av 1980-talet. Hardy har tillsammans med Bill Petitt skapat modellen ”Interaktionistiskt
förändringsarbete”, en övergripande modell för olika former av förändringsarbete; med enskilda klienter,
med par, med familjer och i arbetsgrupper. Det var Hardy och Bill Petitt som skapade modellen ”Att göra
sammanhangsmarkering”. Hardy är utöver detta författare eller medförfattare till ytterligare sex böcker,
bl.a. ”Samtal kring handledning” (2010), ”Frågor vid handledning, coachning och grupputveckling” (2008)
och ”En mer personlig bok om förändringsarbete” (2018).

Om dagen:
Vid sin föreläsning kommer Hardy att presentera grunderna för ett systemiskt tänkande så som detta
lämpar sig vid handledning. Därtill kommer han att noga gå igenom sammanhangsmarkering vid
handledning. Under dagen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner/gruppövningar.
Hardy har med sig ett antal exemplar av de böcker som nämns ovan. Priset för dessa är starkt reducerat.
Endast 120kr./bok. Betalning sker med swich. OBS! Ange i din anmälan vilka böcker du önskar köpa!

Fredagen den 15 maj

” Hur vi kan 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

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 14 februari 2020
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: 9 oktober och 4 december 2020
Dagarnas innehåll är under planering. Utskick kommer så snart programmet är fastställt.

