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Sök. Välj. Kopiera. Samtala. 
Agera. Följ upp 

En fortbildningslösning med hundratals text-och 
video filer



1. Skolans checklista 
31 Fortbildningsbrev och skattningar för 

att utveckla verksamheten



2. Bara bra 
6 Fortbildningsbrev för att uppmärksamma   

det som fungerar



3. Gruppen först 
15 Fortbildningsbrev för att vända en 

grupp från oro till fokus



4. Följsamhet och 
förtroende 

15 Fortbildningsbrev om kroppsspråket och icke-
verbalt ledarskap



5. Fritidspersonalen 
20 Fortbildningsbrev till fritidspersonalen 

om ledarskap och bemötande



6. Brev till föräldrar 
20 kopieringsunderlag till föräldrar om 

samverkan med skolan/förskolan och att 
stödja lärande



7. Dina studier och  
ditt liv 

22 kopieringsunderlag till elever om livsval, 
studieteknik och metakognition



8. Uppför trappan 
6 Fortbildningsbrev om behovstrappan 

applicerad på skolutveckling



9. Undervisningskvalitet 
8 Fortbildningsbrev om undervisning 1.0 till 3.5



10. Besök varandra 
6 Fortbildningsbrev med sex alternativa 

modeller för att besöka varandra



11. Kvalitetstid 
8 Fortbildningsbrev som manar till 

reflektion kring kvalitet



12. Uppdraget som 
pedagog 

7 Fortbildningsbrev om uppdragets syfte och idé



13. Lärarledarskap 

7 Fortbildningsbrev om lärarskicklighet



14. Undervisningskonsten 
7 Fortbildningsbrev om artisteri



15. Mallar och exempel 
15 exempel och strukturer om allt från 
utvecklingssamtal till föräldramöten till 

övergångar



16. Böcker och 
studiedagar 

Information om Johns böcker och 
studiedagar



17. Samtalsstarters för APT 
och AL 

20 inspirationsexempel för reflekterande samtal



18. Brev till assistenter och 
resurspersoner 

15 Fortbildningsbrev om ledarskap och bemötande



19. Brev vikarier och nya 
pedagoger 

31 Fortbildningsbrev om ledarskap och bemötande



20. Sunt förnuft om forskning 

5 korta videos om förhållningssättet till forskning 
och beprövad erfarenhet



21.  Förstå din organisation 

9 korta videos om det som är värt att tänka på när 
man arbetar i en stor, politisk styrd verksamhet 



22.  De första tio sekunderna 

12 korta videos med enkla färdigheter som får 
uppstarten att fungera effektivare



23.  Ha koll på kroppsspråket 

16 korta videos om icke-verbalt ledarskap



24.  Videos för förskolans personal 

16 videoreflektioner för att starta konversationer om 
ledarskap, bemötande och kvalitet på våra förskolor



Påfyllning 
varje månad

På gång….

• Att organisera co-coaching

• Hur man gör en Styrkestjärna

• Rektorsintervjuer

• Skolpolitiska provokationer

• En modell att filma förstelärare och sedan 

följa upp med samtal

• Handledning via fråga-svar och direkt- 

kontakt med John 
• Inloggning för all personal och tillgång 

till alla filer för abonnerande skolor/
förskolor

Fortbildningsbibliotek och  
handledning med John Steinberg
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