Abonnera på Ledarskap
Ett digitalt fortbildningsbibliotek inklusive handledning om ledarskap för skolan, förskolan och fritidshem
med John Steinberg

Abonnera på Ledarskap
Digitalt fortbildningsbibliotek med handledning
Hundratals sökbara filer i samarbete med WeLib
www.steinberg.se/ledarskap

Allt detta ingår: Kopieringsunderlag, Videos, Handledning,
Konferens, Nätverk, Mallar för interna studiedagar, Starters för APT och AL-möten
Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Punkt slut. Om ledarskapet sitter rätt faller mycket annat på plats.
Vi har tagit fram en abonnemangstjänst för fortbildning om ledarskap, bemötande och trygghet i skolan, fritidshemmen och
förskolan. Vi har dessutom material för skolledare, förstelärare, assistenter, vikarier, föräldrar och elever i denna unika
digitala abonnemangs- och fortbildningstjänst.
Vi samarbetar med Axiell WeLib för att skapa ett enkelt, lätt överskådligt och användbart digitalt system för filsökning och
hantering av fortbildning. Det är upplagt som ett digitalt fortbildningsbibliotek.
Upphovsmannen bakom denna tjänst är John Steinberg, fil. dr i pedagogik, författare till 50 böcker såsom Ledarskap i
klassrummet, Uppdrag Vikarie, Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap, Att vända en klass (med Åsa
Sourander) och Fyrtio minuter — hundratals beslut. John är en mycket praktisk och konkret teoretiker med erfarenhet som
universitetslektor och rektor. Han är en av landets främsta experter just på ledarskap i klassrummet.
Bland mycket annat behandlas följande frågor:
Hur får man följsamhet och förtroende? Hur bygger man upp en respektfull och trygg stämning i sin grupp? Hur vänder man
en orolig grupp till att bli en fokuserad grupp? Hur utnyttjar man kroppsspråket på rätt sätt? Hur får man de första fyra
minuterna att fungera? Hur påverkar man motivation, metakognition och engagemang? Hur kan värdegrundsfrågor och
ledarskap vara i samstämmighet med varandra? Hur når man fram till dagens s.k. lust- och individbarn och deras föräldrar?
Allt detta ingår i abonnemanget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En kick-off konferens och utbildning varje år med möjlighet att skicka två deltagare från din skola/förskola.
Vid start, 325 sökbara kopieringsunderlag och videos för de olika professionerna på skolan inkl. föräldrar, elever,
vikarier, fritidspedagoger, assistenter, pedagoger, skolledare och förskolans personal.
Påfyllning varje månad med nya fortbildningsbrev, videos, mallar eller 1-2-3 ”Gör så här-mini-kurser”
Handledning via fråga-svar i den digitala plattformen där allt material läggs. Direktkontakt med John Steinberg.
Exempel på mallar, moduler och strukturer för interna studiedagar, APT och AL-möten.
E-böcker plus rabatterade priser på böcker, föreläsningar och konferenser.
Information direkt till en eller två samordnare på skolan som får ett nyhetsbrev med tips och råd samt
information om nytt material som läggs in i abonnemangstjänsten och detta fortbildningsbibliotek.
Tillgång till alla filer för all personal vid abonnerande skola/förskola.

Få starkare, tydligare och ännu mer förtroendeingivande medarbetare.
Nyckeln till framgång handlar om ledarskap
Mer information och innehållsförteckning: www.steinberg.se/ledarskap
Sök. Välj. Kopiera. Samtala, Åtgärda. Följ upp.

Beställning av abonnemanget Ledarskap
Ett digitalt fortbildningsbibliotek inklusive handledning om ledarskap för skolan, förskolan och fritidshem
med John Steinberg
Priset för abonnemangstjänsten är 650:- plus moms per månad (ett års kontrakt) Allt detta ingår:
1. En kick-off konferens och utbildning varje år med möjlighet att skicka två deltagare från din skola/förskola.
2. Vid start, 325 sökbara kopieringsunderlag och videos för de olika professionerna på skolan inkl. föräldrar, elever,
vikarier, fritidspedagoger, assistenter, pedagoger, skolledare och förskolans personal.
3. Påfyllning varje månad med nya fortbildningsbrev, videos, mallar eller 1-2-3 ”Gör så här-mini-kurser”
4. Handledning via fråga-svar i den digitala plattformen där allt material läggs. Direktkontakt med John Steinberg.
5. Exempel på mallar, moduler och strukturer för interna studiedagar, APT och AL- möten.
6. Rabatterade priser på böcker, föreläsningar och konferenser.
7. Information direkt till en eller två samordnare på skolan som får ett nyhetsbrev med tips och råd samt
information om nytt material som läggs in i abonnemangstjänsten och detta fortbildningsbibliotek.
8. Tillgång till alla filer för all personal vid abonnerande skola/förskola.
(Begär offert för en beställning till en hel kommun eller utbildningskoncern.)
Vi anmäler följande person/ personer som samordnare:
Namn och e-postadress:

Organisationens namn:
Beställarens namn, e-post:

Leveransadress för ev. försändelser:
Ev. c/o:
Ev. referensnummer:

Postnummer:

Postort:

Mobilnummer: (för avisering av eventuella försändelser):
Fakturaadress om inte samma som leveransadress med postnummer och postort:

GDPR info: Personuppgifterna som är kopplade till de lagda order som Steinbergs Utbildnings AB hanterar lagras och behandlas baserade
på GDPR artikel 6b för att fullgöra kontrakt med kunden. Uppgifterna lagras också för att tillgodose Bokföringslagens krav på verifikation i 7
år. Informationen är sekretessbelagd och sprids inte till andra företag eller personer.

Beställningen skickas till Steinbergs Utbildnings AB, Norrvägen 3, 19391 Sigtuna eller görs via e-post med samma
information som ovan till john@steinberg.se eller online: www.steinberg.se/abonnemang
Information och beställning: www.steinberg.se/ledarskap

