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Fortbildningsbiblioteket

PDF-filer, videos, reflektionsfrågor och handlingsbaserade träningsuppgifter för lärare, assistenter, vikarier,
föräldrar, förskolepedagoger, fritidspedagoger, skolledare, förstelärare och AL-ledare, elever (studieteknik)
samt ”startpaket” för APT, AL och interna studiedagar. http://ledarskap.welib.se

Aktuella föreläsningar för skolan, förskolan och fritidshem
Ledarskap i klassrummet (kan anpassas för förskolan och fritidshem)

Pedagogisk skicklighet beskrivs utifrån hundratals verksamhetsbesök och observationer. Om betydelsen av
icke-verbalt ledarskap, spelregler och att hitta det ”nya” ledarskapet anpassat för vår tid och moderna barn
(och föräldrar).

Värdegrundsarbete i praktiken – Hitta styrkorna

Utifrån den nya boken Värdegrundsarbete i praktiken ger föreläsningen en
beskrivning av beteendebaserat värdegrundsarbete och artighetsträning
samt metoden Styrkestjärnan. Värdegrundsarbete ska vara mycket konkret,
tydligt och träna beteende snarare än att betona abstrakta ord och fraser. Vi
behöver gå ifrån ett bristperspektiv till att synliggöra (via Styrkestjärnan)
elevernas styrkor.

Jag hjälper dig. Du hjälper mig.

Denna föreläsning kan anpassas för ett helt kollegium eller anpassas för
skolledare, då med inriktning Pedagogiskt ledarskap och coaching. Hur
coachar man varandra eller hur kan en pedagogisk ledare coacha och leda
sina medarbetare? Föreläsningen innehåller praktiska modeller,
demonstrationer och tydliga exempel. Yrket har blivit mer komplext. Man
behöver hjälpas åt. Så här kan man göra!

Att skapa en kvalitetskultur

”Enda sättet att förbättra skolans resultat är att förbättra kvalitén på undervisningen.” ”Enda sättet att
förbättra förskolans och fritidshemmens verksamhet är att förbättra kvalitén på aktiviteterna.” Denna
föreläsning förklarar dessa påståenden och inleder en praktisk diskussion om att skapa och leda en
kvalitetskultur inom verksamheten. Har vi samma tankar om vad som är kvalitet? Hur kan vi systematiskt
förbättra vår kärnverksamhet?

Tillbaka till hjärtat

John ryter ifrån. Vi måste hitta balansen mellan mål och möten, hjärnan och hjärtat samt mellan
dokumentation och artisteri. John förklarar sin syn på skolutvecklingen och har en del hårda ord att säga om
målstyrning och en hel del positiva råd om hur man konstruktivt möter framtiden. Föreläsningen kommer
onekligen att skapa debatt. Om vi menar allvar med att göra yrket attraktivt måste en hel del ändras!

Föreläsningar för offentlig förvaltning och näringslivet:
Hitta styrkorna – Så många som möjligt ska så ofta som möjligt göra det de brinner för och är bra på.
Humanistiskt ledarskap – Fokusera mera på människor och värderingar så blir organisationen effektivare.
Pedagogik i praktiken – Hur man underlättar lärande för sig själv och andra.
Voffor då, då? – Börja med ”varför” och använd ”pinpointing” -metoden för att formulera nästa åtgärd.
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Aktuella böcker från gothiafortbildning.se
NY! Värdegrundsarbete i praktiken – metodbok för skolan (med Åsa
Sourander)

Äntligen en metodbok för det konkreta värdegrundsarbete som hjälper skolan att
komma från abstrakta begrepp till artighetsträning i vardagen. En presentation av
två modeller: beteendebaserat värdegrundsarbete och Styrkestjärnan. (Utkommer i
januari 2019)

Ledarskap i klassrummet - handbok för arbetsro och effektivt lärande

Nyutgåvan av storsäljaren ger konkreta råd, övningar och underlag för diskussioner.
Har använts av hundratals skolor som underlag för studiecirklar och utveckling.

Uppdrag vikarie

Denna bok bygger på innehållet i boken Ledarskap i klassrummet anpassat för nya
pedagoger, vikarier, obehöriga med flera och förbereder vikarier och nya pedagoger
inför deras ledarskapsuppdrag.

Lärarskicklighet – metoder för framgångsrikt ledarskap

För den som vill ha en mer ingående beskrivning av vad framgångsrika ledare och
lärare gör erbjuder denna bok teori, principer och praktiska exempel. (En tidigare
version hette Världens bästa fröken).

Att vända en klass (med Åsa Sourander)

Boken ger råd och praktiska erfarenheter av att vända en
grupp från oro till fokus.

Fyrtio minuter, hundratals beslut

Under en normal fyrtiominuterslektion fattar pedagogen
hundratals beslut. För den som vill bli en ännu mer
framgångsrik pedagog är det bra att få en sammanfattning
av artisteriets och ledarskapets innehåll.

Aktuella böcker från lararförlaget.se
Lektionen är helig

En av Johns mest uppmärksammade och använda böcker
handlar om att återigen sätta undervisningen
(verksamhetens kärna) i centrum.
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Hitta lärarnas guldstunder

Bygg utifrån det som fungerar. Hitta egna och kollegors
styrkor. Modeller för verksamhetsbesök och co-coaching.

Befria lärarna

När undervisningen
står i centrum

Denna debattbok vill skaka om och söka alternativa sätt att tänka kring lärande, skolans syfte, skolans struktur
och hur man kan ”befria” lärarna att göra det de är till för.
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