
 

 

Starkare, tydligare, förtroendegivande 

 

Elevassistent och resurspedagog programmet – 3 dagar 

Ny som pedagog programmet – 3 dagar 

Skicka dina elevassistenter, resurspedagoger och nya pedagoger (färska från lärarutbildning, 

vikarier eller utan behörighet) till oss så får de utbildning, ledarskapsträning, 

självförtroende och mod. 

Vi som gör dina pedagoger starkare, tydligare och mer förtroendeingivande är John 

Steinberg och Helén Viebke. John är fil dr i pedagogik, lärarfortbildare och författare till 50 

böcker om ledarskap i klassrummet, lärande och värdegrundsutveckling, bl a Lärarskicklighet 

och Fyrtio minuter, hundratals beslut (två böcker som ingår i kursavgiften). Helén har arbetat 

som lärare, rektor och utvecklingschef inom skolan och är utbildad NLP Trainer och Coach 

med specialitet i kommunikation, icke-verbalt ledarskap och relationsskapande. 

Elevassistent och resurspedagog programmet äger rum i Helsingborg den 29 januari, 7 mars 

och 5 april 2018. Mellan varje utbildningstillfälle ges deltagare träningsuppgifter.  

Ny som pedagog programmet äger rum i Helsingborg den 30 januari, 8 mars och 6 april 

2018. Mellan varje utbildningstillfälle ges deltagare träningsuppgifter.  

Innehållspunkter för Elevassistent och resurspedagog programmet: 

- Att förstå sitt uppdrag 
- Inlärningens tre grunder 
- Vad framgångsrika assistenter och resurspedagoger gör rätt  
- Icke-verbal kommunikation 
- Icke-verbalt ledarskap 
- Konflikthantering 
- Anknytningsteori 
- Teorin om styrkor 
- Hur man gör en styrkekarta med eleverna 
- Neurologiska nivåer i kommunikation 
- Perceptionsfilter 
- Att bemöta explosiva och emotionella reaktioner 
- Strategitänkande – att ge eleverna strategier att handskas med sina studier, 

konflikter, emotioner och andra behov 
 

Upplägget blandar teori, praktisk färdighetsträning och erfarenhetsutbyte allt i syfte att göra 

deltagarna mer redo att ge det stöd och uppbackning som våra barn och ungdomar behöver. 



 

 

Innehållspunkter för Ny som pedagog programmet: 

- Att förstå sitt uppdrag 
- Inlärningens tre grunder 
- Vad framgångsrika lärare och pedagoger gör 
- Vad det innebär att ha ett ledarskapsyrke 
- Att bygga ett fungerande normsystem i en grupp 
- Beteendebaserade värdegrundsarbete 
- Val av metodik 
- Undervisningsskicklighet – vad är det? 
- Att vara förtroendeingivande med hjälp av kroppsspråket 
- Rutiner – pedagogens bästa vänner 
- Konflikthantering 
- Att bygga relationer  
- Att bemöta dagens föräldrar 
- Att avläsa och anpassa sig till sin grupp – perceptionsgrunder 
- Strategitänkande 

 

Upplägget blandar teori, praktisk färdighetsträning och erfarenhetsutbyte allt i syfte att göra 

deltagarna mer redo att skapa arbetsro, arbetsglädje och gemenskap i en grupp. John och 

Helén håller kontakt mellan träffarna, skickar påminnelser om att träna och svarar på frågor. 

Uppdragsgivarens investering i assistenterna, resurspedagogerna och nya pedagogers 

utbildning till att bli starkare, tydligare och ännu mer förtroendeingivande är 5900:- per 

person plus moms. Detta inkluderar måltider, kaffe-lunch-kaffe, två böcker, uppföljningsbrev 

mellanträffarna och ett innehållsrikt utbildningshäfte. 

Skicka fem deltagare från din skola - betala för fyra. 

Anmälan till:   john@steinberg.se  senast den 1 november 2017. 

 

 

   

 

Välkommen med din anmälan! 

John & Helen 

www.steinberg.se 

mailto:helen.viebke@larandeutveckling.se
http://www.steinberg.se/

