
Ledarskap

Ledarskapsutbildning

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



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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Kartlägg din förvaltning eller skolas 
styrkor och utvecklingsområden

Kontakta oss för mer information!
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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. 

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 tydlig koppling till hur IT-strategin 
påverkar enheterna på alla nivåer.

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

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

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

Kontakta oss för mer information!
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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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Utnyttja digitaliseringens fulla kraft 
på din skola

Kontakta oss för mer information!
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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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

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

Kontakta oss för mer information!
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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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Få verktygen till att skapa en 
framgångsrik skola  

Kontakta oss för mer information!
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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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Stärk ditt ledarskap i det fortsatta 
utvecklingsarbetet

Kontakta oss för mer information!
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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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Skapa en innovativ organisation 
med kultur och lärande i fokus

Kontakta oss för mer information!
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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 metodkompetenta lärare från start. 
 
Du får en lösning på mentorsfrågan, så att dina  
rutinerade lärare kan undervisa i stället för att  
introducera kollegor i yrket. 

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Rekrytera smartare och få trygga 
nyblivna lärare i klassrummet

Kontakta oss för mer information!
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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.

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Lär dig att utnyttja och analysera 
data för att utveckla verksamheten

Kontakta oss för mer information!
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