Ledarskapsutbildning

Ledarskap
Vi erbjuder en rad olika
ledarskapsutbildningar. Detta för att
ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Kartlägg din förvaltning eller skolas
styrkor och utvecklingsområden

Detta får du med dig efter
utbildningen:

En ledares arbete består i att utveckla strategier kring vision,
kapacitet, team, omvärld, ekonomi och mätning. Genom att kartlägga
dessa delar får förvaltningen eller skolans ledningsgrupp en tydlig bild
över vad man har för styrkor och utvecklingsområden. Man får också
förslag på åtgärder.

Du får en karta över förvaltningens eller skolans
utvecklingsområden
Du får konkreta tips förvaltningens eller skolans
nästa steg

Kontakta oss för mer information!

Få verktygen och känn dig trygg i
vad som gäller i Lgr11

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Hösten 2017 kom en ny nationell IT-Strategi för skolan. I grunden
handlar den om tre delar: Digital kompetens för alla i skolväsendet,
Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning kring
digitaliseringens möjligheter.

Du kommer att få en tydlig koppling till hur IT-strategin
påverkar enheterna på alla nivåer

De reviderade tilläggen får en betydande påverkan i många av skolans
ämnen och dess undervisning. Som pedagog behöver du ha kunskap
och verktyg att hantera och känna dig trygg i vad som gäller. Vi
processar tillsammans med deltagarna på ett tydligt och praktiskt sätt
genom vilka följder detta får för svensk skola från elev till politik.

Du kommer att få en grund i förståelsen över vad de
olika revideringarna i Lgr11 betyder för varje ämne

Kontakta oss för mer information!

Utnyttja digitaliseringens fulla kraft
på din skola

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Utnyttjar ni digitaliseringens fulla kraft? Vi kartlägger hur de digitala
verktygen används i utbildningen. Detta gör vi genom observationer,
fokusgrupper och enkäter. Vi sammanställer resultatet i en rapport där
det tydligt framgår hur det ser ut på just din enhet, för att sedan ge dig
förslag på framtida insatser för att höja nivån på er undervisning.

Du kommer efter kartläggningen få en större förståelse
för hur de digitala verktygen används i undervisningen
på din förskola/skola
Du kommer i rapporten få förslag på framtida insatser
för att höja nivån på användandet av de digitala
verktygen på din förskola/skola

Kontakta oss för mer information!

Är du i behov av ny input, externt
stöd och ett utökat nätverk?

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Du leder lärares förändringsarbete. Du är förvaltningschef, skolledare,
utvecklingsledare eller till exempel förstelärare. Dina frågor och
utmaningar kan röra allt i skolans digitaliseringsarbete, allt från
hårdkokta driftsfrågor till komplexa utvecklingsfrågor. Du känner att du
kör fast och är i behov av ny input, externt stöd och ett utökat nätverk.

Du får möta dig, dina förutsättningar och behov
Du får på riktigt ta ett steg framåt i ditt uppdrag och
utvecklingsarbete
Du får nyttja hela Lins arsenal av kompetens, både
internt och via våra nätverk, för att förflytta dig och ditt
utvecklingsarbete

Kontakta oss för mer information!

Få verktygen till att skapa en
framgångsrik skola

Detta får du med dig efter
utbildningen:

I en politiskt styrd organisation, är det viktigt att veta var mål och krav
kommer ifrån. Vi ger dig en tydligare förståelse för arbetsledarens roll
och en struktur för att underlätta möten samt utveckling som alla vet
om. Vi bygger detta på Jarl, Blossing och Anderssons forskning om
framgångsrika skolor.

Du får hjälp och stöd i din nya roll samt navigera i en
politiskt styrd organisation
Du får olika verktyg för hur man kan organisera möten
Du får verktygen till att förtydliga arbetslagets roll i
skolutvecklingen

Kontakta oss för mer information!

Stärk ditt ledarskap i det fortsatta
utvecklingsarbetet

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Ni har jobbat systematiskt och målmedvetet med skolans
digitalisering i ett antal år. Förståelsen av lärande i en digitaliserad värld
är god, ert digitala ekosystem är på plats, och det finns tecken på ett
förändrat arbetssätt i verksamheten. Men ni får det inte att lyfta och ni
når inte era mål. Hur leder vi i en föränderlig värld? Hur organiserar vi
för detta? Vilket ledarskap krävs?

Du kommer att stärka ditt ledarskap i det fortsatta
utvecklingsarbetet
Du kommer att stärka dig systemteoretiskt kring
skolans organisation
Du kommer att få en konkret och direkt tillämpbar
handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet

Kontakta oss för mer information!

Skapa en innovativ organisation
med kultur och lärande i fokus

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Skolan, liksom de flesta andra institutioner, går igenom en
transformation iscensatt av digitaliseringen. Det innebär nya
möjligheter och nya utmaningar. Hur kan man organisera för konstant
förändring och utveckling? Organisationsinnovation - genom ledning
och organisering - skapar förutsättningar för en agil och innovativ
organisation där kultur och lärande på alla nivåer är i fokus.

Du kommer att få utmana mentala modeller som
traditionellt styr skolans organisering
Du kommer att få insikter om hållbara strategier och
metoder för att iscensätta en lärande organisation
Du kommer att få nya insikter om hur skolan bör
organiseras för att skapa en innovativ organisation

Kontakta oss för mer information!

Rekrytera smartare och få trygga
nyblivna lärare i klassrummet

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Är du orolig över bristen på lärare? Vi hjälper dig med rekrytering och
introduktion av nyutexaminerade lärare i ett utvecklingsprogram. Vi
erbjuder Traineeprogram för lärarstudenter och nyblivna lärare för att
både rekrytera i ett tidigt skede och samtidigt skapa en hållbar
introduktion och start i läraryrket.

Du får en smartare och bättre framförhållning i din
rekrytering
Du får trygga nyblivna lärare som ledare i klassrummet
Du får didaktiskt metod kompetenta lärare från start
Du får en lösning på mentorsfrågan, så att dina
rutinerade lärare kan undervisa i stället för att
introducera kollegor i yrket

Kontakta oss för mer information!

Lär dig att utnyttja och analysera
data för att utveckla verksamheten

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Är data skolans guld? I dagens digitala samhälle och skola skapas och
lagras enorma mängder data. Elevers närvaro, resultat, åsikter,
användande av digitala läromedel, vilka val vi gör, hur vi rör oss och
vad som sker. Hur kan skolan ta kontroll och utnyttja dessa data i
lärandeprocesser och för att göra verksamheten bättre för alla?

Du får utmana dina rutniner för hur du hanterar data i
skolan
Du får stöttning i hur du kan analysera och förstå hur
data kan användas för att utveckla verksamheten

Kontakta oss för mer information!

Pedagogiskutbildning

Pedagog skola
Vi erbjuder en rad olika
pedagogiska utbildningar anpassat
för skola. Detta för att ta din
undervisning till nästa nivå.

Skapa ett kollegialt lärande och
utveckla ett formativt lärande

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Hur kan lärandet bli bättre? Utlärt är inte inlärt! Gott lärande innebär
en kontinuerlig och rik interaktion i processen. Vad ska jag som lärare
kunna, kunna göra och kunna visa? Lärandet blir effektivare om det
börjar där den lärande är. Tag reda på det! Planera arbetet därutifrån.

Du kommer att kunna skapa ett kollegialt lärande som
utvecklar hela praktiken
Du kommer att kunna utveckla formativ lärandeprocess
i alla led
Du kommer att kunna skapa en tydlig lärprocess kring
mål, nuläge och nästa steg

Kontakta oss för mer information!

Lär dig programmering som du kan
använda direkt i klassrummet

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Har du ett kylskåp som är programmeringsbart? Eller en smart
högtalare som du pratar med? Allt mer av vår värld innehåller
programmering. Programmering i skolan är inte särskilt komplicerat,
och det kommer vi att bevisa under den här utbildningen. Under den
här processen får ni prova på tre typer av programmering; analog,
block och text.

Du kommer att få en större förståelse för
programmering och dess påverkan i vardagen
Tillsammans skapar vi lektionsplaneringar som du kan
använda direkt i ditt klassrum. Allt är kopplat till de
reviderade styrdokumenten

Kontakta oss för mer information!

Öka din digitala kompetens ur ett
specialpedagogiskt perspektiv

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Idag ser vi att specialpedagoger, speciallärare och elevhälsoteam
spelar en stor och viktig roll i det digitala pedagogiska arbetet. Devisen
att det som är bra för elever med särskilda behov är bra för alla elever
är minst lika bärande nu när digitala verktyg tagit sig in i skolvärlden.

Du får en ökad förståelse för digitaliseringens
möjligheter och hinder

Potentialen i att stötta lärande med hjälp av digitala resurser är stor,
men det innebär också att man måste öka sin digitala kompetens. Du
har behov av att skapa förståelse för vad digitaliseringen kan innebära
ur ett specialpedagogiskt perspektiv och vilka möjligheter och hinder
det skapar. Du har ett behov av att lära dig hur digitala lärresurser kan
stödja arbetet med anpassningar och särkskilt stöd i synnerhet. Du
har ett behov av att ta fram förankrade och beprövade metoder för ditt
fortsatta arbete.

Du får en ökad digital kompetens i fråga om
digitalisering och specialpedagogik
Du får en ökad förståelse för hur digitala resurser kan
stödja pedagogiken
Du får en skräddarsydd plan på ditt fortsatta
utvecklingsarbete

Kontakta oss för mer information!

Utnyttja de digitala verktygens
fulla potential

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Det krävs en pedagogisk tanke för att utnyttja de digitala verktygens
fulla potential. Genom ett medvetet användande av verktygen i
undervisningen har du möjlighet att skapa förutsättningar för dina
elever. Vi kan hjälpa dig att skapa en förståelse för hur du använder
digitala verktyg i din undervisning. Du lär dig designa din undervisning
för kreativitet, språkutvecklande arbetssätt, flippade klassrum, pedagogisk dokumentation och användande av
lärplattformar.

Du får nya metoder och modeller för att kunna ändra
din undervisning så att de digitala verktygen tas tillvara
Du får ny kunskap om hur de digitala verktygen kan
stödja din undervisning för att ge eleverna ett lärande
kopplat till dagens samhälle

Kontakta oss för mer information!

Skapa motiverade och engagerade
elever genom spelifiering

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Är spelifiering ett verktyg för ökad motivation? I strävan om att skapa
bättre undervisning och lärande har pedagoger under de senaste åren
sett att spelmekanismer kan användas för att designa motiverade
och engagerade lärsituationer. Hur kan du som pedagog dra nytta
av dessa spelmekanismer där narrativ, progression, differentierad
svårighetsgrad, belöning och konkurrens finns med som drivande
faktorer i lärandet?

Du får ökade insikter i psykologin bakom spelifierat
lärande
Du får ökade insikter i hur spelifiering påverkar
motivation och engagemang
Du får exempel på hur du kan applicera dessa principer
på i din undervisning

Kontakta oss för mer information!

Utmana invanda mönster och få
verktygen för formativ bedömning

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Är prov en kvarleva från industrialismens glansdagar? Bidrar läxor till
en likvärdig skola? Genom att låta eleverna vara kreativa inom givna
ramar och låta eleverna ta makten över sitt eget lärande, finns det
stora möjligheter att bedöma eleverna varje lektion istället för var fjärde
vecka vid ett provtillfälle.

Du får utmana invanda mönster och tankar när det
gäller läxor och prov i skolan
Du får verktygen för formativ bedömning

Kontakta oss för mer information!

Få stöd till att hjälpa din
organisation inför framtiden

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Kan man förutse framtidens lärande? Genom att spana in i både dåtid
och nutid skapar vi ett framtida scenario som utmanar tankar,
strukturer och konsekvenser för bildning, utbildning och lärande.
Vad blir skolans roll? Hur ser vi till exempel på informellt lärande på
Youtube?

Du får ett stöd till att hjälpa din organisation genom att
tänka igenom, planera och designa för framtiden
Du får en framtidsspaning för att möta förändring och
en oviss framtid

Kontakta oss för mer information!

Lär dig G Suite och dess appar ur
ett pedagogiskt perspektiv

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Hur kan G Suite användas för att skapa en digital lärmiljö som tilltalar
och underlättar för elever och lärare? Genom att förstå hur G Suite är
uppbyggt och vilka funktioner de olika apparna har ökar möjligheterna
till ett lärande som sträcker sig långt utanför klassrummet.

Du får mycket god kunskap inom G Suites grundappar
Du får veta hur man kan använda G Suite ur ett
pedagogiskt perspektiv
Som en av få utbildningspartner till Google i Sverige,
garanterar vi en hög nivå av pedagogisk- och
handhavande kompetens

Kontakta oss för mer information!

Skapa smarta lösningar och
strukturer i ditt arbetsflöde

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Hur kan O365 skapa strukturer i ditt arbetsflöde? Vad kan du göra
för att få ett flöde med eleverna där kommunikation, uppgifter och
webbresurser hamnar på samma ställe?

Du får viktiga pedagogiska tips som du kan använda
dig av direkt efter avslutat moment

Med hjälp av O365 och dess många funktioner kan arbetsbördan
minska genom smarta lösningar för skolledare, pedagogisk personal
och inte minst eleverna.

Du kommer att kunna spara tid genom att använda
O365 i din vardag
Du kommer att kunna ge dina elever bättre
förutsättningar, eftersom O365 bidrar till en varierad
undervisning och snabb återkoppling

Kontakta oss för mer information!

Få de rätta metoderna för att stödja
unga tillbaka till skolan

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Vad gör vi med elever som inte kommer till skolan? Orsaken till
frånvaron varierar men riskbilden är densamma - långvarigt
utanförskap. Vi vill göra en skillnad för dessa elever. Genom att tänka
holistiskt tillsammans i innovativa banor och genom att arbeta i
formativa processer med stöd av teknik kan vi skapa förutsättningar
för alla elever.

Du får en ökad insikt om metoder som stödjer unga
tillbaka till skolan
Du får utmana dig själv genom att utforma en
kultur/miljö som främjar den unges lärande
Du får metoder för att identifiera, kartlägga och designa
en elev för återgång till skolan
Du får en större förståelse på elevernas perspektiv

Kontakta oss för mer information!

Utveckla din skola med ett
entreprenöriellt lärande

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Entreprenöriellt lärande, vad står det för? Enligt Skolverkets skrivelser
betyder det att “Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet
och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa
problem”. Men hur gör man då? Hur kan skolan hjälpa i att stötta
eleverna i att vilja kunna och våga?

Du får utmana dig i hur du kan utveckla verksamheten
utifrån perspektivet - entreprenöriellt lärande
Du får konkreta tips hämtade från verklighetsbaserade
case
Du får stöttning - utifrån forskningsbaserat underlag - i
framtida arbete, för att utveckla verksamheten med ett
entreprenöriellt fokus

Kontakta oss för mer information!

Förstärk dina elevers lärande
genom AR och VR

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Kommer AR och VR ta över vår vardag? AR och VR kan förklaras med
orden “förstärkt verklighet”. Eleverna kan uppleva resor, habitat och
naturvetenskapliga upptäckter med hjälp av digitala verktyg. Under
den här processen kommer ni att få uppleva hur det är att gå på
Kinesiska muren eller att kliva rakt in i en pyramid. Allt är självklart
kopplat till läroplanerna.

Du kommer att förstå hur AR och VR kan förstärka
elevernas lärande
Du kommer att förstå hur viktigt AR och VR är ur ett
demokratiskt synsätt

Kontakta oss för mer information!

Bli expert på digitala medier och
kommunikation

Detta får du med dig efter
utbildningen:

I och med fritidshemmets nya centrala innehåll finns det nya områden
inom kommunikation, skapande och samhället som nu är förtydligade
för fritidshemmet.

Du får kunskap kring olika medier som barn och unga
använder. Du får även se hur de olika kommunikationsvägarna ser ut och hur det påverkar arbetet i skolan
Du får en ökad kunskap i hur man använder digitala
verktyg i form av animation, film, bild och ljud, samt en
förståelse för innehållets publiceringsregler
Du får en ökad förståelse kring hur samhället är
uppbyggt med teknik och varför det är viktigt i skolan

Kontakta oss för mer information!

Skapa en tydlig struktur, strategi
och vision i Vuxenutbildningen

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Vuxenutbildningen är komplex där många studerande befinner sig på
olika nivåer på ett eller annat sätt och samtidigt ska samsas under
samma tak. För att underlätta detta behöver skolan ha en god
struktur - allt från informationskanaler till delade planeringar - med
likvärdigt upplägg.

Du får stöttning i ditt arbete att skapa en struktur,
strategi och vision som utgör stommen för arbetet
i skolan

Kontakta oss för mer information!

Förskoleutbildning

Förskola
Vi erbjuder en rad olika
utbildningar anpassat för förskola.
Detta för att ta din enhet till nästa nivå.

Utnyttja de digitala verktygens
fulla potential på din förskola

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Det krävs en pedagogisk tanke för att utnyttja de digitala verktygens
fulla potential. Genom ett medvetet användande av verktygen i
undervisningen har du möjlighet att skapa förutsättningar för dina
elever. Vi kan hjälpa dig att skapa en förståelse för hur du använder
digitala verktyg i din undervisning. Du lär dig designa din undervisning
för kreativitet, språkutvecklande arbetssätt, flippade klassrum, pedagogisk dokumentation och användande av
lärplattformar.

Du får nya metoder och modeller för att kunna ändra
din undervisning så att de digitala verktygen tas tillvara
Du får ny kunskap om hur de digitala verktygen kan
stödja din undervisning för att ge eleverna ett lärande
kopplat till dagens samhälle

Kontakta oss för mer information!

Skapa rätt förutsättningar för
användandet av digitala verktyg

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Ni behöver ledare som har förståelse och skapar förutsättningar för
att digitaliseringen används på ett adekvat sätt. Era pedagoger har
kunskap kring hur digitala verktyg kan stödja utbildningen och drar
nytta av verktygen i sin undervisning.

Du får nya metoder och modeller för att öka
användandet av digitala verktyg på din förskola
Du får en förståelse för hur ledarskapet är grunden till
förskolans digitala utveckling
Du får ett utbud av metoder för att naturligt
implementera de digitala verktygen i ditt arbete
Du får kunskap om hur du kan använda digitala verktyg
i ditt systematiska kvalitétsarbete

Kontakta oss för mer information!

Utbilda den outbildade personalen
på din förskola

Detta får du med dig efter
utbildningen:

Skolverkets rapport visar på att 30% av årstidsanställda i förskolan
helt saknar utbildning att arbeta med barn. Denna process är för din
personal som saknar pedagogisk utbildning och som har behov av att
förstå sitt uppdrag med utgångspunkt i läroplanen.

Du får en förståelse för ditt uppdrag i förhållande till
läroplanen
Du får genomföra och analysera dokumentation med
stöd av digitala verktyg
Du får kunskap som du kan sprida vidare på din
arbetsplats
Du får digitala metoder för att arbeta kollegialt

Kontakta oss för mer information!

