VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Skolhandledarföreningen är en ideell och nationellt baserad förening där medlemmarna har
en kvalificerad processinriktad handledarutbildning och tillgång till ett nätverk att utbyta
erfarenheter i.
Enligt föreningens stadgar § 2 är Skolhandledarföreningens uppgift att inom
utbildningsväsendet och genom sina medlemmar:
- sprida kunskap om handledning
- verka för hög kvalité för den handledning som där bedrivs
samt

-

möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan handledare
tillhandahålla en hemsida
uppmuntra nätverksbyggande runt om i landet

Skolhandledarföreningen har under 2018 samarbetat med Arbetsgruppen för
Vidareutbildningsprogrammet för verksamma handledare, som erbjuder två utbildningsdagar
per termin. Ansvaret för att anordna utbildningsdagarna ligger på Arbetsgruppen för
Vidareutbildningsprogrammet. Föreningen ansvarar för fakturering, att via vårt nätverk,
sprida information om dagarna, information som också läggs på föreningens hemsida. Det
ekonomiska överskottet kommer föreningen tillgodo. Samarbetet utvärderades på årsmötet
2018 och beslut fattades om att fortsätta.
Föreningen består av medlemmar som ska verka för:
• Att aktivt sprida erfarenheter internt och externt om på vilket sätt handledning kan göra skillnad i
•
•
•

utbildningsväsendets kvalitets- och utvecklingsarbete
Att stärka synen på det kollegiala lärandet som växer fram inom skolområdet och inom de pågående
nationella satsningarna.
Att aktivt påverka så att de nyutexaminerade lärarna får det stöd som är avsett under
introduktionsåret och att i det sammanhanget lyfta fram handledning som en väl beprövad metod.
Att öka antalet medlemmar.

Ovanstående punkter är riktade till alla föreningens medlemmar.
Styrelsen förväntar sig därför att alla är aktiva i dessa frågor.
Under året har föreningen arbetat vidare med uppdraget som gavs i Verksamhetsplanen
2018. Nedan följer punkterna i Verksamhetsplanen för 2018 med efterföljande kommentar:
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Att framhäva handledning som redskap att utveckla förskolans/skolans
demokrati- och värdegrundsarbete som skrivs fram i LPFÖ98, LGR11, GY11
samt Skollagen (2010:800).



Att anordna öppna föreläsningar och medlemsdagar samt fortsätta samverkan
med Arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet och NGS-Vikariepoolen.



Att informera om och sprida, aktuell forskning med relevans för handledning i
förskola/skola, aktuell förskola/skolutveckling, samt uppmärksamma reformer
inom området, reflektera och kritiskt granska dess konsekvenser för en
skolhandledares uppdrag.
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Att uppmuntra medlemmar att bidra med innehåll och delaktighet: genom att i
de öppna föreläsningarna dela med sig av kompetens, erfarenheter och
presentera olika metoder som kan främja reflektion i skolan.



Att främja dialog mellan styrelse och medlemmar genom utskick samt
kontinuerligt uppdatera vår hemsida/ facebookgrupp.



Att planera ett tvådagars internat för medlemmar, finansierat med det
ekonomiska överskott som föreningen har genom att samverka med
Arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet.
Kommentar: Samtliga punkter ovan har förutom den sista verkställts. Styrelsen har under
verksamhetsåret inte gått vidare med planer på en tvådagars internat pga av svårighet att hitta lämplig tid
och plats. Styrelsen har istället gått vidare med idén om en subventionerad utbildning kring aktiverande
metoder i handledning i för föreningen tidigare använda lokaler under verksamhetsåret 2019/2020

Styrelsen ska verka för:
• Att pågående skolutveckling och reformarbete på skolområdet ständigt aktualiseras och
att reflektera över dess konsekvenser för det kollegiala lärandet
Medvetna val av föreläsare och ämnesinnehåll har styrt innehållet i samtliga av föreningens
öppna föreläsningar/workshops
• Att framhäva handledning som redskap i det kollegiala lärandet för att utveckla
demokrati- och värdegrundsarbete
Medvetna val av föreläsare och ämnesinnehåll har styrt innehållet i samtliga av föreningens
öppna föreläsningar/workshops
• Att spana efter och sprida relevant forskning.
1. Anna-Carin Magnusson, Stiftelsen Allmänna barnhuset
Öppen föreläsning
Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn – en handledning för skolans personal
2. Bi Dahlborg, Södertörns högskola
Workshop
Kommunikation, grupputveckling och kollektiv intelligens
3. Ylva Wibaeus, Stockholms Universitet
Workshop
”Casemetodik” för föreningens medlemmar
4. Sara Irisdotter Aldenmyr, Mitthögskolan
Öppen föreläsning
Etiska dimensioner i en lärares arbete
• Att arrangera öppna föreläsningar för att sprida erfarenheter av kollegialt lärande och
andra relevanta frågor för medlemmarna. Föreläsningarna förläggs till fredag
eftermiddag för att underlätta för samtliga medlemmar att närvara.
Nedan en sammanställning av 2018 års aktiviteter anordnade av föreningen samt av
samarbetspartnern Arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet.
Vi kan konstatera att 2018 varit ett mycket aktivt och spännande år!
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Datum
2018

Deltagande
medlemmar

Utifrån
kommande

Deltagare
totalt

Aktivitet

16/2

Anna-Carin Magnusson
Öppen föreläsning
Dags att prata om sexuella övergrepp mot
barn – en handledning för skolans
personal
Skolhandledarföreningen

20

14

34

16/3

Eva Dahlqvist
Handledningsmetodik – erfarenhetsutbyte
Vidareutbildningsprogrammet

23

-

32

16/3

Årsmöte
Skolhandledarföreningen

6

-

6

17/3

Bi Dahlborg
Workshop
Kommunikation, grupputveckling och
kollektiv intelligens
Skolhandledarföreningen

15

20/4

Ylva Wibaeus
Workshop
”Casemetodik” för föreningens
medlemmar

20

1

21

18/5

Eva Redemo
Att samtala med barn – olika
förutsättningar och metodik
Vidareutbildningsprogrammet

23

-

32

28/9

Sara Irisdotter Aldenmyr
Öppen föreläsning
Etiska dimensioner i en lärares arbete

19

?

24
anmälda
19 kom

12/10

Sara Ingvarsson
När handledning är som allra bäst – Vad
gör vi då?
Vidareutbildningsprogrammet

21

-

40

16/11

Krysmyntha Sjödin
Öppen föreläsning
Tillbaka till skolan – om hemmasittare

13

34

47

7/12

Anders Wächter
Vad kan vi göra när vi tappar bort oss
själva som handledare
Vidareutbildningsprogrammet

21

-

40



Endast för
medlemmar 15

Att medlemmarna deltar i de öppna föreläsningarna och delar med sig av sin
kompetens och sina erfarenheter
Medlem Bi Dahlborg ledde en Workshop kring Kommunikation, grupputveckling och kollektiv
intelligens
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 Att föreningens hemsida hålls uppdaterad i relation till pågående verksamhet.
Föreningens hemsida har uppdaterats kontinuerligt. Anmälningsförfarandet sker via hemsidan
länkat till Google Drive. All information på hemsidan är öppen för alla. Ingen speciell
inloggning för medlemmar.
 Att utveckla interaktiviteten i föreningen via sociala medier
Via Facebook sprids kontinuerligt föreningens kommande och genomförda aktiviteter.


Att underhålla, skapa och förmedla kontakt med olika parter för samverkan som
gagnar föreningen, dess medlemmar och syfte.
Samverkan med Vidareutbildningsprogrammet för verksamma handledare har vidgat
kontaktytorna mellan olika typer av handledare samt ökat frekvensen av
föreläsningar/seminarier/workshops under det gångna verksamhetsåret.
Samverkan med NGS Vikariepoolen har under 2018 fortsatt. Vikariepoolen har genom sitt
breda kontaktnät i förskola och skola varit mycket behjälplig i arbetet med att sprida
information om föreningens aktiviteter samt Vidareutbildningsprogrammet för verksamma
handledare.
Föreningen håller sina styrelsemöten i Vikariepoolens lokaler och erbjuder därför
Vikariepoolen att utan kostnad skicka tre personer att ta del av föreningens öppna
föreläsningar. Föreningen har också tackat i form av kaffe och choklad som julgåva.
 Att öka antalet medlemmar
100 medlemmar hade betalt medlemsavgift den 26/11 2018.
16 medlemsbrev har skickats ut för att delge medlemmar om föreningens tankar och
aktiviteter. Inbjudningar till alla föreläsningar samt information har vid flera tillfällen skickats
till tidigare medlemmar för att förhoppningsvis återknyta kontakten.
Övrigt
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden och möten inklusive det konstituerande
mötet. Årsmötet ej inräknat.
En hel del av styrelsens arbete har också skett via telefon och mail.
Årsmötet hölls sedvanligt i mars. I samband med årsmötet anordnades en medlemsdag med
en workshop, ledd av medlem Bi Dahlborg med rubrik ”Kommunikation, grupputveckling och
kollektiv intelligens”

Medlemsbrev
7 digitala medlemsbrev har skickats till medlemmarna med information om föreningens
aktiviteter. Till varje öppen föreläsning/aktivitet skickas även en inbjudan ut samt påminnelser
om aktiviteter.
Styrelsen tackar NGS Vikariepoolen för gästfrihet och gott samarbete.
Styrelsen tackar också de medlemmar som medverkat under året och hoppas att fler ser våra
öppna föreläsningar som en möjlighet att sprida erfarenheter på framöver.
Vi ser också fram emot föreningens fortsatta utveckling.
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2018 har varit ett mycket aktivt år där föreningen erbjudit fler evenemang eftersom vi
samarbetat med Arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet vilket vi är glada för.
Föreningen har därmed fått såväl ökade intäkter som kostnader men utfallet är klart positivt.

Skolhandledarföreningen 15 mars 2019

Eva Anderberg, ordförande

Liselotte Sandman, sekreterare

Lillebeth Holmlund, kassör

Ewa Bohlin, styrelsemedlem

Eva-Mari Halén, ansvarig för hem- och facebooksida
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