
SKOLLEDARE

Välkommen till seminarier för
skolledare hösten 2022!
Chef & Ledarskap - Konflikthantering, modell och stöd för det praktiska arbetet
Hur uppstår en konflikt? Finns det olika typer av konflikter? Hur löser man konflikter? Låter det intressant, då ska du anmäla dig till det här seminariet.

Datum och tid: 14 september 2022 kl. 8.30-12.00. Genomförs online
Föreläsare: Anders Ekegärd, rektor i Uppsala, Mats Johansson. rektor i Gällivare, Stephan Redman, rektor i Jönköping
 
Chef & Ledarskap - Självledarskap
Att skapa balans mellan arbete och fritid samt att leda sig själv i sitt ledarskap kräver självreflektion och mod samt en vilja att fortsätta
utvecklas och inte hamna i fällan - Jag hinner inte!

Datum och tid: 23 september kl 8.30-12.00. Genomförs online
Föreläsare: Marianne Björklund Persson, rektor i Helsingborg samt certifierad ICF ledarskapscoach
 
Chef & Ledarskap - Ny som skolledare
Det här är utbildningen för dig som är ny i rollen som skolledare och som vill ha inspiration och stöd i den nya yrkesrollen. Under utbildningen tar vi bl.a.
upp hur skollagen står sig i förhållande till annan lagstiftning och innebörden av att ha ansvar för den inre organisationen.

Datum: 6-7 oktober 2022. Utbildningen genomförs på Lärarnas hus, Stockholm
Kursledare: Sofia Bråberg, förvaltningschef i Vänersborg, Ingegärd Salmose, rektor i Göteborg

Chef & Ledarskap - Skolutveckling på riktigt!
Nu är det dags att anta ledarutmaningen och ta tag i förändringsarbetet i vardagen på vetenskaplig grund. Du får verktyg så att du kan ta dig an uppdraget
utifrån en förbättringscykel samt visar praktiskt skolutvecklingsarbete så att du kan minimera fallgroparna på vägen.

Datum och tid: 11 november 2022 kl. 8.30-12.00. Genomförs online
Föreläsare: Sofia Bråberg, förvaltningschef i Vänersborg, Ingegärd Salmose, rektor i Göteborg, Peter Westergård, rektor i Kävlinge
 
Chef & Ledarskap - Hållbart ledarskap
Du leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla, inklusive dig själv, mår bra. På det här seminariet kommer du att få verktyg för ett
hållbart ledarskap inom nio områden.
 
Datum och tid: 17 november 2022 kl. 8.30-12.00. Genomförs online
Föreläsare: Anders Ekegärd, rektor i Uppsala, Mats Johansson. rektor i Gällivare, Stephan Redman, rektor i Jönköping
 
Chef & Ledarskap - Fokus på delegation!
Välkommen till ett seminarium med fokus på delegation och rektors möjligheter att skapa en ledningsorganisation och vänder sig i första hand till rektorer
och bitr. rektorer inom såväl skola som förskola. Seminariet inleds med ett pass kring nyheter inom Skollagen hösten 2022.
 
Datum och tid: 25 november  2022 kl. 9.00-12.00, Genomförs online
Föreläsare: Simon Jernelöv, rådgivare och jurist inom skoljuridik på JP Infonet. Har även arbetat som expert på Skolverket och i statliga utredningar.

 
Du kan läsa mer och anmäla dig på
lararforbundet.se/kurser


