Center för skolutveckling
Utbildningsförvaltningen

Lärledarutbildning:

Utveckla ert kollegiala
lärande
Center för skolutveckling erbjuder en helhetssatsning för att stödja
kollegialt lärande. Bland annat bjuder vi in till denna lärledarutbildning
som startar i januari 2019 och består av åtta heldagsträffar, fördelat på
fyra per termin.

”

Nyckeln till att höja elevernas resultat
är att förbättra undervisningen i varje
klassrum. Vägen till det är det
kollegiala samlärandet.
Lotta Björk, rektor, Sandeklevsskolan

Syfte
Stärka den del av kollegiala samtal som fokuserar på lärande och utveckling av undervisningen.
Målgrupp
Pedagoger inom alla skolformer, med uppdrag att leda kollegialt lärande. Deltagarna förväntas ha eller få ett
uppdrag att leda kollegialt lärande i sina verksamheter. Lärledarutbildningen riktar sig brett och kommer att
anpassas efter deltagarnas behov.
Kursens material
Bilder, litteratur, material och annan information presenteras i gemensamt delade dokument i Google drive.
Kursens upplägg och innehåll
Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna
utgår från uppdrag i sin verksamhet. Deltagarna kommer att fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och
delta i praktiska övningar. Lärledarutbildningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och bygger
på beprövad erfarenhet.
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Utbildningens övergripande struktur
Dag 1: Presentationer, förväntningar från deltagarna, utbildningens upplägg och
skolutvecklingsperspektiv samt verktyget Föreställningskarta
Dag 2: Samtalsmodell, fråge- och lyssnarkompetens. Verktyget Lärande samtal
Dag 3: Frågans betydelse för lärande samtal. Skapa lärfråga
Dag 4: Kommunikation och kollegahandledning
Dag 5: Faser i lärledning och praktiknära samverkan
Dag 6: Utmaningar i handledningen, mål, hinder, svåra samtal och möjliga lösningar
Dag 7: Förändring, förädling och återstående behov
Dag 8: Summering, lärdomar och behov
Lärledarutbildningens kursdatum
24 januari, kl 9-16
28 februari kl 9-16
7 mars kl 9-16
29 april kl 9-16

Hotell Kusten, lokal Vinga
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Kostnad
1 000 kronor för åtta heldagar för dig som jobbar inom Göteborg, 6 000 kronor för övriga huvudmän.
Anmälan
Enhetschefen anmäler kursdeltagare i Center för skolutvecklings kalendarium:
www.tervix.se/skolutvecklingsenheten/events_details.asp?id=2325
På centerforskolutveckling.goteborg.se under Övergripande uppdrag/Ledarskap kan du läsa mer om
övriga aktiviteter inom kollegialt lärande, bland annat utbildningar för befintliga lärledare och för
enhetschefer som leder verksamheter genom kollegialt lärande.
Har du frågor kan du kontakta:
Per Fagerström				Lotten Ekelund
Utvecklingsledare				Utvecklingsledare
Center för Skolutveckling			
Center för Skolutveckling
per.fagerstrom@educ.goteborg.se		 lotten.ekelund@educ.goteborg.se
031-367 04 12					
031-367 04 16
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