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DATUM: 30 oktober 2019.
PLATS: Folkets Hus i Umeå.
PRIS: 1895 kr per deltagare
(exklusive moms). I priset ingår fika
och lunch, föreläsningsmaterial och
diskussionsfrågor.
VILLKOR: Anmälan är bindande,
men ej personlig. Om du själv av
någon anledning inte har möjlighet
att närvara kan du överlåta din plats
till en annan person.
FRÅGOR: Vid frågor eller
funderingar kontakta Erik Rova
på 070-236 32 00 eller
erik@rovasjogren.se

Pedagogiskt
ledarskap
SYFTE
Utbildningsdagen kommer att fokusera på
pedagogiskt ledarskap, i såväl klassrummet
som på skolgården. Ledarskap för att främja
studiero och samarbete samt motverka
mobbing, stök och problemskapande
beteende. Vi kommer att få ta del av
konkreta exempel och verktyg för att skapa
en dynamisk och differentierad undervisning,
så att vi kan hantera elever med olika
kunskapsnivåer och förutsättningar.

ANMÄL DIG HÄR:
www.pedagogisktledarskap.se

MÅLGRUPP
Personal och ledare inom grundskola,
gymnasieskola och fritidshem.

HUR ANMÄLER JAG MIG?
För att anmäla dig till utbildningsdagen,
gå in på www.pedagogisktledarskap.se
Är ni flera som vill komma? Kontakta oss
angående paketpris på erik@rovasjogren.se

ARRANGÖRER: Rova & Sjögren
Psykologi AB är ett kunskapsföretag
som drivs av psykologer. Vi
arbetar med handledning,
utbildning och utveckling med
en förkärlek för tidiga insatser
och lågaffektivt bemötande. Vi vill
med vår psykologiska kompetens
bidra till konkreta resultat i olika
verksamheter. Du kan läsa mer om
oss på rovasjogren.se

FÖRELÄSARE

PROGRAM
08:00-09:00 Kaffe och registrering
09:00-09:15

Välkomna!

09:15-10:15 Differentiering framför individualisering –
		
Helena Wallberg
		Om att gå från anpassningar till differentierad
		undervisning
10:15-10:45

Fika

10:45-11:45 Ledarskap på skolgården – Gustav Sundh
		Om hur man skapar en fritids- och skolgårds		
verksamhet som främjar lärande, lek och ansvar
11:45-13:00

Lunch

13:00-13:30 ”Vad ska det bli av dig då?” – Olof Wretling
		Delar ur Olofs föreställning Diagnoserna i mitt liv
13:30-14:30 Kooperativt lärande – Niclas Fohlin och
		
Jennie Wilson
		Om relationellt ledarskap och hur man 		
		
strukturerar samarbete i klassrummet
14:30-15:00

Fika

15:00-16:00 Autonomistöd kontra kontroll – Bo Hejlskov
		
Elvén
		Om autonomistöd som bas i skolans arbete.
		
Vad är det? Varför behövs det? Hur gör vi?

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och
franska, fil. mag. i specialpedagogik och författare
till flera böcker för skolpersonal, bland annat
Lektionsdesign - en handbok.
Gustav Sundh, eller ”Skolgårdsläraren” som han själv
kallar sig, är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog
i Huddinge och aktuell med boken Nyckeln till
skolgårdens lärande.
Olof Wretling är en av landets mest uppskattade
komiker och berättare, känd från bland annat
humorgruppen Klungan. Han är arbetar också som
skådespelare, regissör och dramatiker.
Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6
med fokus på samarbete och elevaktivitet för ett
fördjupat lärande. Jennie är också medförfattare till
två böcker om kooperativt lärande.
Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare
och specialpedagog. Han har arbetat i många år med
elever i behov av särskilt stöd och medförfattare till
två böcker om kooperativt lärande.
Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog,
föreläsare, författare, handledare och doktorand vid
Birmingham City University. Bo har också skrivit ett
flertal böcker om lågaffektivt bemötande.

Rova & Sjögren
Psykologi AB

För mer information, besök:
www.pedagogisktledarskap.se
www.pedagogiskpsykologi.se

