Nätverket för Arbetslagsledare (NALL)
Utbildning – Handledning – Erfarenhetsutbyte
Grundskolan, Fritidshem och Förskolan
Övergripande syfte: Att stärka arbetslaget som forum för pedagogiska samtal och
pedagogisk utveckling via utbildning, material, handledning och nätverkande.
•
•
•
•
•

10 utbildnings-och nätverkstillfällen om viktiga färdigheter för Arbetslagsledare
(Zoom)
20 förslag och underlag för pedagogiska samtal inom AL under läsåret
Spridningsrättigheter till 450 underlag för pedagogiska samtal (text och video) i ett
Fortbildningsbibliotek
Möjlighet till stöd, handledning och co-coaching
Bok Stärk arbetslaget (finns en version för skolan och en för förskolan)

De 10 utbildnings- och nätverksträffarna äger rum via Zoom på torsdagar kl. 15.30–16.20 med start i januari
2023. Utbildningsdelen på ca 20 minuter spelas in och blir tillgänglig för deltagarna om man inte kan delta
under träffen. Återstående delen av tiden ägnas åt frågor, stödinsatser och nätverkande under en tydlig
ledning och struktur.
Arrangör, utbildningsledare och handledare är John Steinberg, fil. dr, med erfarenhet som rektor och
fortbildare inom grundskolan och förskolan. John är författare till 55 böcker inom pedagogik och känd för sitt
engagerande och praktiska sätt att leda utbildningar. John brinner för både pedagogerna och pedagogik.

Avgiften för deltagandet är 3750:- plus moms per person per år. 1000:- i rabatt per person om ni är tre eller
flera anmälda från samma verksamhet. Utbildningar hålls via Zoom. Information, filminspelningar och material
blir tillgängligt digitalt.
Under rubriken ”Stärk arbetslaget” och ”Stärk arbetslagsledaren” ingår bl.a. följande utbildningsrubriker:
• Hur du strukturerar möten så att pedagogiska frågor får större utrymme
• Hur du säkerställer att ni formulerar konkreta, uppföljningsbara ”nästa steg”
• Hur du avbryter för att återfå fokus och balans i samtalen
• Hur du använder co-coaching som metod för att försäkra dig om allas delaktighet
• Hur du leder övningen ”Intressant” som ett verktyg i det kollegiala lärandet
• Hur ni som grupp formulerar effektindikatorer för att bättre kunna följa era resultat
• Hur du bemöter utmanande situationer, till exempel, med barn eller föräldrar – eller kollegor
• Hur du identifierar och tar vara på varandras styrkor inom gruppen

Anmälan till Nätverket för Arbetslagsledare (NALL)
Start: januari 2023. Plats ges i anmälningsordning.

Vi anmäler ____ personer till Nätverket för Arbetslagsledare Avgiften för deltagandet är 3750:- plus moms
per person per år. 1000:- i rabatt per person om ni är tre eller flera anmälda från samma verksamhet. Det ingår
10 utbildnings-och nätverksträffar per år via Zoom, 20 underlag för pedagogiska samtal samt boken Stärk
arbetslaget. Det ingår även spridningsrätten inom din verksamhet i till materialet Fortbildningsbiblioteket.
Beställarens/kontaktpersonens namn och e-postadress:

Kontaktpersonens mobilnummer: (för avisering av eventuella försändelser):
Deltagarnas namn och e-postadresser (om annorlunda än ovan):

Vi representerar: ____ skola ____ fritids ____ förskolan
Verksamhetens namn:

Ev. referensnummer:

Leveransadress för bokutskicket:
Postnummer:

Postort:

Fakturaadress om inte samma som leveransadress med postnummer och postort och ev referensnummer:

Stärk arbetslaget!
Välkommen att göra arbetslagsmöten till ett ännu tydligare forum för pedagogisk utveckling.
Beställningen skickas till Steinbergs Utbildnings AB, Norrvägen 3, 19391 Sigtuna eller görs via epost med samma information som ovan till john@steinberg.se. Formulär finns även digitalt på
steinberg.se.

