
Välkommen till en inspirerande och praktisk föreläsning som både tar 
dig tillbaka till dina rötter och leder din organisation in i framtiden.

TILLBAKA TILL HJÄRTAT

5 SEPT 19 SEPT 10 OKT

Mitt i all dokumentation, mål-
formulering, alla kvalitetskriterierna 
och bedömningar behöver vi som 
arbetar inom skolan, fritids och 
förskolan en påminnelse om varför vi 
finns till och vad syftet är med vårt 
uppdrag. Låt John Steinberg vägleda 
dig tillbaka till hjärtat och tillbaka till 
det ursprungliga syftet med ditt arbete.  

John är en praktisk inspiratör. Du får 
modeller, principer och teori - men också 
väldigt mycket inspiration förutom även 
praktiska verktyg, till exempel en lista på 
Rumpnissefrågor, en demonstration av hur 
man gör en Värderingsintervju och hur 
Makro-Mikro modellen kan göra varje möte 
och varje planering så mycket effektivare.

Arrangör: www.barnkompetens.se

Anmälan: www.barnkompetens.se/anmalan

(Ange föreläsningens namn och datum du väljer)

Petra Ghaffarpour, 073-6902240

info@barnkompetens.se


24 OKT

http://www.barnkompetens.se
http://www.barnkompetens.se/anmalan
http://www.barnkompetens.se
http://www.barnkompetens.se/anmalan


Tillbaka till hjärtat - praktisk 
inspiration för att få ny kraft

Fyra föreläsningar i 
Stockholmsområdet, 
hösten 2016. 

5 september, Scandic 
Hotel Anglais vid Stureplan, 
Stockholm 

19 september, Scandic 
Täby 

10 oktober, Scandic, 
Kungens Kurva 

24 oktober, Scandic, Kista

Schema och Avgift: 

18.00 - 19.15 Föreläsning 
med modeller och exempel 

19.15 - 20.05 Fika 

20.05 - 20.45 
Demonstration, Workshop, 
Prova på modellen 

Avgift: 395:- per person. 
Anmäl fem, betala för fyra. 

Du kan även boka denna 
föreläsning med 
handledning till din skola, 
förskola, stadsdel, 
utbildningskoncern. I 
Stockholms regionen 
kontakta Petra Ghaffarpour, 
073-6902240. Utanför 
Stockholm, kontakta John 
Steinberg direkt. John har 
arbetat med 
värderingsfrågor under hela 
sin karriär och är författare 
till 50 böcker. 
www.steinberg.se, 
john@steinberg.se

Håll en bättre balans mellan krav uppifrån och din egen upplevelse 
av hur du når dina elever.

Arrangör: www.barnkompetens.se

Anmälan: www.barnkompetens.se/anmalan

(Ange föreläsningens namn och datum du väljer)

Petra Ghaffarpour, 073-6902240

info@barnkompetens.se


Foto: www.michaelsteinberg.se

http://www.michaelsteinberg.se
http://www.barnkompetens.se
http://www.barnkompetens.se/anmalan
http://www.barnkompetens.se
http://www.barnkompetens.se/anmalan
http://www.michaelsteinberg.se
http://www.steinberg.se
mailto:john@steinberg.se
http://www.steinberg.se
mailto:john@steinberg.se



