Du har ett ledarskapsyrke
Föreläsningsserie om ledarskap i klassrummet
Måndagar kl. 15.30 – 16.45
Välkommen till en föreläsningsserie om ledarskap och lärande i skolan, förskolan
och fritidshem som ger principer och konkreta exempel utifrån John Steinbergs
böcker och observationer om pedagoger som snabbt lyckas skapa en god lärmiljö.
John Steinberg är en av Sveriges ledande experter på pedagogiskt ledarskap och
ledarskap i klassrummet och barngrupper. Han har skrivit 50 böcker, bland annat
Lärarskicklighet, Ledarskap i klassrummet, Att vända en klass (med Åsa Sourander)
och en ny bok (med Åsa Sourander), Värdegrundsarbete i praktiken. John har
erfarenhet både som universitetslektor och rektor (förskolan, skolan, särskolan).
Han är en mycket praktisk allmändidaktiker och entusiast.

9 september: Hur du får gruppens förtroende på
nolltid
Barn och ungdomar läser av dig på några få sekunder. Är det här en person jag kan
lita på, som vill mig väl och står fast när det blåser? Om kroppsspråkets betydelse
för att skapa och behålla förtroende.

23 september: Hur du intar scenen och får uppmärksamhet på en minut
Visa att du är ledare för gruppen med både värme och struktur. Ta din plats på scenen och instruera både verbalt och
visuellt. Skapa ett tydligt spelsystem med hjälp av kunskap om lektionens/aktivitetens sex olika faser.

7 oktober: Hur du får artiga barn och elevgrupper på en vecka
Skapa begripliga normer och rutiner. Använd ett ”kollektivt ledarskap”. Lev din värdegrund. Träna artighet. Erfarenheter
från Alla med-projektet och boken Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan. .

21 oktober: Hur du synliggör barns och elevers styrkor och lärstrategier på
fem minuter
Ändra skolans bristperspektiv till ett styrkeperspektiv med hjälp av en Styrkestjärna, ett sätt att synliggöra barnens och
elevernas styrkor du kan han nytta av bl.a. i ett utvecklingssamtal. Demonstration, filmexempel och träning av
Styrkestjärnan och metakognitiva samtal. Filmexempel och live-demonstrationer. .

4 november: Hur du leder ett coachande samtal på mindre än fem minuter
Som pedagog är du också coach och handledare för dina elever – men även för dina kollegor. Ingen utveckling sker utan
pedagogiska samtal mellan pedagogerna. Demonstration av s.k. nästasteg-samtal och konsten att ställa klargörande frågor.
Du blir positivt överraskad över hur fort ett klargörande samtal kan gå till om du ställer de rätta frågorna.

18 november: Hur du främjar inre motivation – för livet
Alla barn är motiverade – fast kanske för annat än det du presenterar! Vad bidrar till motivation? Vad gagnar framtidens
lärande? Är det digitala verktyg, värdeskapande lärande, beteendebaserat lärande eller annat? Att möta framtiden är
temat. John ifrågasätter målstyrning som koncept och beskriver övergången till en annan syn på motivation.

Beställningar skickas till Steinbergs Utbildnings AB, Norrvägen 3, 19391 Sigtuna. E-post: john@steinberg.se,
eller via www.steinberg.se/paket

Du har ett ledarskapsyrke
Handfasta verktyg, måndagar kl. 15.30 – 16.45, Stockholm
ANMÄLNINGSBLANKETT
Ett paket på sex platsbiljetter kostar 1680:- plus moms. Biljetterna är ej personliga. Samma person kan delta i alla
föreläsningarna eller också kan man dela på biljetterna bland personalen som går på olika föreläsningar.

Rabatt: Beställ tio paket och betala för åtta.
Vi beställer ______ paket med 6 platsbiljetter vardera.
Notera att fika inte ingår i kursavgiften, men det blir bra, intensiva och praktiska föreläsningar! John stannar kvar i lokalen
efter föreläsningen i ca 30 minuter för diskussion för de som vill.
Beställningar skickas till john@steinberg.se.
Organisationens namn och postadress:

Beställarens namn, e-post och mobilnummer:

Ev. referensnummer:
Fakturaadress om annat än postadressen:

Böckerna beställs enklast via gothiafortbildning.se eller din internetbokhandlare.

Beställningar skickas till Steinbergs Utbildnings AB, Norrvägen 3, 19391 Sigtuna. E-post: john@steinberg.se,
eller via www.steinberg.se/paket

