
FoSam erbjuder:
Föreläsning för karriärlärare och

lärare/förskollärare med
utvecklingsansvar

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola
Lisbeth Gyllander Torkildsen och Jaana Nehez

Professionell utveckling via kollegiala arbetsformer är numera
navet i de flesta förskolors och skolors utvecklingsprocesser.
Ledarskapet är en nyckel i sådana processer. Förläsarna bidrar med
konkreta exempel på vetenskaplig systematik och strukturer för
systematiskt kvalitetsarbete. Föreläsningen riktar sig till
mellanledare av olika slag (som lektorer, förstelärare och andra
med utvecklingsansvar i förskola och skola) och erbjuder teorier,
modeller och verktyg för att utveckla kompetenser i att organisera
och leda utvecklingsprocesser.

Jaana Nehez är fil.dr i pedagogiskt arbete och lektor vid FoU-
enheten på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Lisbeth Gyllander Torkildsen är fil. dr i pedagogiskt arbete och
chef  för kvalitets- och utvecklingsavdelningen på Gymnasie- och
vuxenförvaltningen i Malmö stad.

21 oktober kl. 14.30-16.30 (fika serveras från 14 .00)

Plats: Eva Netzelius, Blåsenhus, Uppsala alt. digitalt via zoom

Anmälningslänk
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66150

Anmäl senast 12/10

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66150


FoSam erbjuder:
Föreläsning för karriärlärare och

lärare/förskollärare med
utvecklingsansvar

Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende
begrepp

Anette Jahnke
Vad ÄR beprövad erfarenhet? Hur kan begreppet tolkas och
användas? Måste det finnas en gemensam tolkning eller behövs
det flera? På vilka sätt har beprövad erfarenhet betydelse för
elevers lärande, lärares undervisning samt för utvecklingsledares
och rektorers ledarskap?

I föreläsningen presenterar Anette tre praktiska perspektiv på
beprövad erfarenhet och dess konsekvenser för skolans arbete och
utveckling.

Anette Jahnke är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och
projektledare vid forskningsinstitutet Ifous. Hennes forskning
riktar sig om den kunskap som bildas i  yrkeslivet, dess
kännetecken och dess utvecklingsbehov.

16 november kl. 15.15-16.45 (fika serveras från 14 .30)

Plats: Eva Netzelius, Blåsenhus, Uppsala alt. digitalt via zoom

Anmälningslänk
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66164

Anmäl senast 19/10

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66164


FoSam erbjuder:
Föreläsning och workshop för

rektorer i alla skolformer

Förvaltningen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun har under
flera års tid arbetat målmedvetet med att öka kvaliteten i undervisningen och
att göra det på vetenskaplig grund. Detta har också inneburit en utveckling
av förstelärarnas (motsvarande i förskolan) uppdrag och funktion till att anta
en mellanledarroll i förskolors och skolors förbättringsarbete.
Föreläsarna kommer att redogöra för sin lokala fortbildning med
utgångspunkt från forskningsöversikten Utmärkt undervisning (Håkansson &
Sundberg, 2020), och som baserats på rektorernas uttryckta behov av stöd.
Vi kommer också att få ta del av det efterföljande arbete som förvaltningen
organiserat för att konkretisera hur vetenskaplig grund i undervisningen kan
gestalta sig: Hur vet du det?
Under eftermiddagen erbjuds flera tillfällen att samtala och reflektera kring
hur vi kan använda oss av de erfarenheter och lärdomar som vi får till oss
genom föreläsningarna.
Föreläsarna är:
• Louise Frey, lektor och undervisande lärare i SO och svenska (högstadiet)
• Anna Sörensen, utvecklingsledare med bakgrund som rektor i förskolan
• Emma Dahl, rektor i grundskola (Hedeskolan) samt adjungerad adjunkt

på rektorsutbildningen vid GU
• Helena Sagar, vetenskaplig ledare, lektor och undervisande lärare i NO

och teknik (högstadiet)

27 oktober kl. 13.15-16.30 (inkl. fika)
Plats: Bertil Hammer, Blåsenhus, Uppsala
Anmälningslänk https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66158
Anmäl senast 4/11

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66158

