FORTBILDNINGSBIBLIOTEKET
En digital verktygslåda och kunskapsdatabas om ledarskap, bemötande och kvalitet
Fortbildningsbiblioteket är en fortbildningslösning för skolan, fritidshem och förskolan med hundratals PDF-filer
och videos med handfasta kopieringsunderlag för reflektion och handling. Vi samarbetar med Axiell WeLib för
att skapa ett enkelt, lättöverskådligt och användbart digitalt system för filsökning och hantering av fortbildning.
Alla inom verksamheten som beställer kan söka, ladda ner, och sprida.
Upphovsmannen bakom denna tjänst är John Steinberg, fil. dr i pedagogik, författare till 50 böcker. Fokus på
innehållet är ledarskap, bemötande och kvalitet. Det finns fortbildningsunderlag för de flesta av
skolans/förskolans olika personalgrupper – samt föräldrar och elever.
Fullständig innehållsförteckning: www.steinberg.se/ledarskap.
Det finns idag drygt 400 olika PDF- och videofilmer.
Sök. Välj. Kopiera. Samtala. Åtgärda. Följ upp.
Fortbildningsbiblioteket är uppdelat i följande delar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verktyg för skolledare och förstelärare
Verktyg för ledarskap i klassrummet
Verktyg för assistenter, vikarier och nya pedagoger, fritidshem, förskolan, elever och föräldrar
Tio BBL mini-kurser för pedagoger (uppdrag, reflektion, uppföljning) i samarbete med loopme.io
PDF-och e-böcker för nedladdning, t.ex. Fortbildningshandboken och Coacha varandra till framgång
Bildspel och studieplaner som underlag för APT-träffar och interna studiedagar utifrån Johns material

Det finns ett 70-tal videos och drygt 355 PDF-filer oftast i form av en-sidiga, praktiska, snabblästa s.k.
Fortbildningsbrev med information, reflektionsfrågor och exempel på åtgärder.
Exempel på hur Fortbildningsbreven (kopieringsunderlagen) ser ut

Beställning av Fortbildningsbiblioteket
En digital verktygslåda och kundskapsdatabas om ledarskap, bemötande och kvalitet
”En guldgruva av fortbildningsunderlag som räcker i många år.”
_____ Vi beställer en inloggning och kopieringslicens till vår verksamhet för de dryga 400 digitala filer i
Fortbildningsbiblioteket. Årsavgiften är 4900:- plus moms. (Begär offert för en beställning till en hel kommun eller
utbildningskoncern.)

Kontaktpersonens namn och e-postadress:

Organisationens namn:

Ev. referensnummer:

Leveransadress för ev. försändelser:
Postnummer:

Postort:

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

Beställningen skickas till Steinbergs Utbildnings AB, Norrvägen 3, 19391 Sigtuna eller scanna och skicka
via e-post till john@steinberg.se.

Exempel på frågor som behandlas i Fortbildningsbiblioteket:
Hur får man följsamhet och förtroende redan under de första tio sekunderna (om ledarskap i klassrummet)? Hur bygger
man upp en respektfull och trygg stämning i sin grupp (om implementering av värdegrunden i praktiken)? Hur utnyttjar
man kroppsspråket på rätt sätt? Hur organiserar man co-coaching bland personalen? Hur kan skolledare och förstelärare
arbeta med sitt pedagogiska ledarskap och främja undervisningskvalitet? Vilken information behöver nya pedagoger och
vikarier? Hur kan dagens föräldrar stötta både skolan och sitt barns lärarande? Vilket förhållningssätt ska man ha till
forskning? Vad är beteendebaserat lärande? Vad är Makro-Mikro modellen för verksamhetsutveckling? Hur vänder man en
grupp från oro till fokus? Vad är lärarledarskap? Hur försäkrar man att fortbildningsinsatser leder till bättre resultat?

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.

