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Utvecklingsprogrammet för chefer i förskolan
Stockholm 2015-2016
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Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
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utveckling. på riktigt.
Välkommen till ett helt nytt utvecklingsprogram för förskolechefer. Vi kallar det Spirado, ett
ord sprunget ur tanken att påverka sin egen utveckling och att växa genom att göra. Att växa
med glädje, energi och utmanas för att lyfta! Det är dags att göra något extra för förskolechefer som söker utveckling – på riktigt!
Att vara förskolechef idag handlar om att leda en verksamhet som är i ständig utveckling. Det
gäller att dagligen vara redo för att hantera nya mål, nya förutsättningar, nya barn, föräldrar
och medarbetare. Vi har frågat 2500 förskolechefer vad de behöver för att fortsätta utvecklas
och insett att det kan vara svårt att skilja på sitt eget utvecklingsbehov och hela förskolans.
Det vill vi göra något åt. Därför bygger vi något helt nytt! Ett utvecklingsprogram för förskolechefer – av förskolechefer. Välkommen att bli medlem i Spirado!

19 oktober, 7 december, 8 februari, 4 april

Inspireras av och utvecklas med Sveriges viktigaste
människor!

Vi träffas vid fyra tillfällen per år. För att agendan ska vara så
aktuell som möjligt och utvecklas i linje med medlemmarnas
önskemål. Programmet för Dag 1 och Dag 2 hittar du redan
nu på webben. De efterföljande dagarna presenteras löpande
under hösten.
Ämnena varierar. Första året kommer vi att ha fokus på ämnen
som kvalitetsutveckling, förändringsledning, konflikthantering,
systematik, juridik, normkritiskt förhållningssätt och barn i behov av särskilt stöd.
Vi har höga ambitioner med Spirado. Målet är att skapa Sveriges
viktigaste forum för chefer i förskolan. Med det menar vi målmedvetna möten där vi träffas, utbyter erfarenheter, fyller på
med ny kunskap, äter lunch, har roligt, får nya perspektiv på
våra roller och utmanar våra etablerade arbetssätt.
Välkommen att bli medlem i Spirado!
Lena Edlund och Lars Gustafsson
Spirados processledare

08-737 68 00
lena.edlund@lararfortbildning.se
lars.gustafsson@lararfortbildning.se

PS. Har du frågor om hur det här kommer att fungera så tveka
inte att kontakta oss. Vi är ofta ute och utbildar så vi nås lättast
via e-post.
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Med reservation för ändringar.
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Var är vi, vart ska vi och hur kommer vi dit?

Vad händer med dig, medarbetarna och
gruppen?

”Alla vet att det ska göras, men ingen vet hur”,
sa en förskolechef till oss nyligen. Det systematiska kvalitetsarbetet är fortfarande svårt
att greppa. Hur vet vi att vi uppfyller de nationella mål som specificeras i skollagen och
läroplanen? Kravet på systematiskt kvalitetsarbete riskerar att dränera organisationer på
energi om vi inte finner våra strukturer.
Men det är inget omöjligt uppdrag. Det
handlar om att organisera för lärande och
dokumentera det på ett sätt som synliggör
verksamhetsprocesserna och samtidigt får oss
att känna lust och mening i det vi gör.

Förändring och utveckling är en del av vår
vardag – men vi upplever den olika. Inspirerande, hotfullt eller ett tillstånd av total
förvirring?
När ska du ge feedback, coacha eller bara
vara? Vad händer i gruppen? För att öka förutsättningarna att lyckas så behöver du förstå
var du själv, dina medarbetare och hela organisationen befinner sig under er utvecklingsprocess.
Som medlem i Spirado ger vi dig insikt om
Förändringens fyra rum®. Det är en svenskutvecklad teori om förändring, utveckling och
stabilitet.

våga.
vara chef och
pedagogisk ledare.
Hur organiserar vi så att arbetslagen blir
navet i förskolans verksamhet och tar ansvar för den pedagogiska utvecklingen?

Lena Edlund, utbildare och förskolechef med bakgrund som
förskollärare, arbetslagsledare samt universitetsadjunkt på
Stockholms universitet. Lenas har bred erfarenhet av såväl
systematiskt kvalitetsarbete som pedagogisk dokumentation
i praktiken.

”Spirado sätter fokus på förskolechefens roll och specifika behov av
utveckling, reflektion och erfarenhetsutbyte. Den här formen tror
jag på!

Rollen som förskolechef blir komplex då man
inte bara förväntas vara ”chefen” utan samtidigt vara en pedagogisk ledare av verksamheten.
Vad behöver vi kunna för att kombinera dessa
roller på ett bra sätt? Vi kommer ta upp allt
från juridik, mandat och legitimitet till pedagogisk dokumentation och barn i behov av
särskilt stöd.
Normkritik, likabehandling och maktstrukturer är andra spännande ämnen vi kommer att
djupdyka i.

Lars Gustafsson, chefsutbildare, föreläsare och organisationskonsult med bakgrund som lärare, skolledare och välfärdschef. Lars
huvudfokus är förskolans- och skolans ledarskap, medarbetarskap
och offensiva kvalitetsarbete.

” Spirado är mitt i prick när det

gäller innehåll och metodik för att
driva förbättringsarbete på riktigt.
Förskolechefer som tillsammans utvecklar sitt ledarskap och samtidigt får
massor av verktyg och stöd i att driva
sin förskolas systematiska förbättringsarbete är ett strålande koncept.

från konflikt.
till kommunikation.
Hur får vi med alla ”på tåget”? Hur bygger
vi starka lag och hur hanterar vi konflikter?
Kommunikation möjliggör utveckling. Därför
vill vi både utmana oss i hur vi kommunicerar med varandra och med föräldrar... och om
vad!
Men vi vill också prata om när kommunikationen inte fungerar. Som chef förväntas du ha
kunskap i att bemöta och hantera även obekväma, svåra och olustiga situationer. ”Dolda”
konflikter börjar leva sitt eget liv och plötsligt
står du som ansvarig för hur det ska lösas.
Har du problem? Grattis, säger vi. Då löser vi
det!

Gästföreläsare hösten 2015
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Så här fungerar ditt medlemsskap

Boka ditt medlemsskap!

Du har nu möjlighet att boka ett medlemsskap som gäller
hösten 2015 och våren 2016. Det omfattar deltagande vid
4 tillfällen.

19 oktober, 7 december, 8 februari, 4 april
Kl 08.30-17.00
För att agendan ska vara så aktuell som möjligt och utvecklas
i linje med medlemmarnas önskemål, så kommer program
och gästföreläsare för respektive dag presenteras löpande på
Spirados egen plattform på www.lararfortbildning.se.

Medlemsskap 1 år		
Introduktionspris 2015		

Frukost, kaffe samt lunch serveras under dagen.

Plats

Konferenserna i äger rum i Stockholm.
Aktuell lokal presenteras på webben.

Datum och innehåll

Pris

Förtäring

Frågor?

Monica Franc hjälper dig gärna med dina frågor kring
medlemsskap och bokning.

Monica Franc,
08-737 68 15, 072-710 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se

8 000 kr exkl moms
7 500 kr exkl moms

Arrangör
Lärarfortbildning AB arbetar sedan 1989 med kvalificerad
utbildning baserad på aktuell forskning och praktisk erfarenhet.
Våra kärnområden är kvalitetsutveckling, bedömning, ledarskap
och lärande. Inom dessa erbjuder vi aktuell och angelägen
fortbildning i olika former för både individer och grupper över
hela landet.

Medlem i www.sauf.se

