GRUNDLÄGGANDE LEDARUTBILDNING
Målgrupp
Arbetslagsledare, lagledare,
processledare, förstelärare,
utvecklingspedagoger m fl. som
leder en grupp i skola och förskola
utan att vara chef.
Utbildningens längd
7 heldagar varav dag 1–2 är
internat.
Plats för utbildningen
Bestäms i samråd med
uppdragsgivaren
Utbildare:
Susanne Bertelsen och Anna
Davidsson, Pilou AB
www.pilou.se

I en allt mer rörligare värld behöver ledarskapet i förskola och skola
stärkas upp. Rektor och förskolechef behöver fördela ansvar för
utvecklingen på fler personer, ett distribuerat ledarskap, ett
ledarskap som bygger på att medarbetare med eller utan formellt
ledningsuppdrag, tar ansvar för att leda arbetslag och
utvecklingsprocesser på förskolan och skolan. Genom den
grundläggande ledarutbildningen, rustar vi pedagoger och lärare för
att ta ett ökat ansvar.
Utbildningen är på sju dagar och har fokus på ledarskap, både det
personliga ledarskapet och hur man leder en grupp utan att vara
chef. Den vänder sig till alla skolformer inom förskola och skola.
Mål
Efter avslutad utbildning har deltagarna fått verktyg för att;
• Blivit stärkta i sin roll som ledare
• Fått ökad kunskap och verktyg i att leda en grupp utan att
vara chef
Ur innehållet
• Ledarskapet i skolan, styrkedjan och styrdokument
• Att leda utan att vara chef
• Grundläggande ledarskapsteorier
• Att leda en grupp utan att vara chef
• Struktur och samtalsmetodik för möten
• Grupprocesser – roller i en arbetsgrupp
• Att leda i förändring och hantera motstånd
• Coachande förhållningssätt och samtalsmetodik
• Jag som ledare
• Feedback till kollegor
• Kvalitetsarbete i praktiken
Litteratur
Bestäms i samråd med uppdragsgivaren
Kostnad
Utbildningen ges på uppdrag och kostar, 18 000 per konsult och dag.

”

Ledarskapets betydelse
för barns och elevers
lärande och utveckling.

Övrigt
Utbildningen vilar på gestaltmetodik, utgår från forskning om
framgångsrik skolutveckling, är upplevelsebaserad och varvar teori
med praktiska övningar, egen reflektion och hemuppgifter.
För frågor och intresseanmälan
Susanne Bertelsen
Anna Davidsson
Tel. 0709- 44 44 18
Tel. 0708-46 12 65
E-post: susanne@pilou.se
E-post: anna.davidsson@annad.nu

Med reservation för ändringar

www.pilou.se

