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Hundratals kopieringsunderlag

FORTBILDNINGSPÄRMEN
”Gör Varandra Bättre” med hjälp av kopieringsunderlag från John Steinberg

Behöver ni en
utmärkt idé för en
intern studiedag?
Behöver ni bra
startpunkter för
arbetslagsträffar och
APT- träffar?
Vill ni fortbilda
personalen i
pedagogiskt
ledarskap?
Beställ Fortbildningspärmen
som innehåller hundratals
kopieringsunderlag för samtal,
kollegialt lärande och utveckling.
Passar alla skolformer.
Forskning bekrä>ar
pedagogernas avgörande
betydelse. Fortbildningspärmen stärker pedagogerna.
Se exempel på
www.steinberg.se/
fortbildningsparmen
Dessa underlag på vardera en
sida kan kopieras och användas i
arbetslag, ämnesgrupper, övriga
personalgrupper och på interna
studiedagar och arbetsplatsträﬀar. Innehållet i pärmen
kommer även a5 vara 4llgängligt
digitalt via skolans
kontaktpersons inloggning.
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Kort. Praktiskt. Inspirerande.
Fortbildningspärmen är uppdelad i nio delar och består, 4ll a5 börja
med, av drygt 200 underlag där ni väljer e>er behov och intresse.
Del 1. Skolans checklista
30 underlag med ska5ningar om hur väl din skola fungerar och en
utmärkt utgångspunkt för a5 prata ihop sig om skolans utveckling.
Del 2. Gör varandra bä9re
63 underlag för kollegialt lärande kring temat undervisningskvalitet. A5
höja undervisningens (och andra ak4viteters) kvalitet är bästa sä5et a5
utveckla skolan och få bä5re resultat.
Del 3: A9 vända en klass
15 strategier för a5 vända en klass från oro 4ll fokus, baserad på boken
A# vända en klass (med Åsa Sourander, Gothia Fortbildning).
Del 4. Förtroende och följsamhet
15 exempel på hur kroppsspråket och icke-verbalt ledarskap ökar 4llit
och arbetsro.
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Del 5. Samtalstarter för arbetslag
15 startpunkter för samtal om skolutveckling, arbetslagsutveckling och
professionsutveckling.
Del 6. Brev Fll föräldrar
20 kopieringsunderlag för föräldrar om hur de kan stö5a si5 barns
lärande och utveckling - och samarbeta ännu bä5re med skolan.

Beställ online till
introduktionspriset
www.steinberg.se/
fortbildningsparmen
Fortbildningspärmen kostar 3900:plus moms och frakt inklusive
kopieringslicens.
Beställande skola får rä\ghet a5
kopiera och sprida innehållet internt
inom den egna skolan. Innehållet i
pärmen kommer även a5 vara
4llgängligt digitalt via skolans
kontaktpersons inloggning.

Del 7. Dina studier och di9 liv
22 lek4onsunderlag i studieteknik och metakogni4on som man kan
kopiera och använda med eleverna.
Del 8. Mallar och exempel
15 mallar och ”strukturer” som kan användas när man 4ll exempel
inbjuder 4ll föräldramöten, planerar e5 föräldramöte, planerar e5
utvecklingssamtal, håller e5 ”besvärligt” samtal eller planerar e5
arbetslagsmöte, med mera.
Del 9. Johns böcker och föreläsningar med uppföljningsfrågor
I denna del i Fortbildningspärmen ﬁnns exempel på sex av Johns
föreläsningar/studiedagsteman samt uppföljningsfrågor som går a5
använda 4ll varje föreläsning (17 sidor).
E5 exempel på underlagens utseende:

Steinbergs Utbildnings AB i
samarbete med Läromedia och
Logistikteamet
www.steinberg.se

john@steinberg.se
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