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Beskrivning
Författare: Tom Tiller.
Att leda och lära i förändringstider
"Jag vill gratulera till valet av denna bok. Läsaren har en stimulerande läsning framför sig där
ett djupgående och betydelsefullt utvecklingsperspektiv presenteras med hjälp av många
metaforer och fallbeskrivningar som underlättar förståelsen."
Så börjar Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, sin inledning till den
svenska utgåvan av norrmännen Tom Tillers och Svein Helgesens bok "Ledarskap med fokus
på lärande".
I dagens snabba och globala värld efterfrågas klokt ledarskap mer än någonsin. Inte minst
inom skola och offentlig sektor behövs klarsynta chefer och skolledare med visioner och
handlingskraft. Med stöd i forskning och erfarenhet skriver Tom Tiller och Svein Helgesen
om ledarskap, lärande och utveckling i förändringstider. Pricksäkert fångar de in situationer
och utmaningar som du kan känna igen från din egen vardag.
"För den, som i likhet med mig, hävdar att kvalitet och kvalitetsutveckling är beroende av
medarbetarnas kunskap och kompetens, förståelse av och för uppdraget samt deras
engagemang och vilja att förverkliga det, är boken ett viktigt bidrag och underlag till fördjupad
förståelse", skriver Hans-Åke Scherp.

Annan Information
och ledarskap med fokus på lärprocesser och lärande ur ett arbetspsykologiskt perspektiv.
Kunskap om varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor
ska kunna hantera kan på sikt bidra till en djupare insikt i hur rektors arbetsförhållanden
interagerar med förutsättningar för lärprocesser.
Läs om Kollegialt lärande. Leda lärande 2017 hade fokus på skolans hjärta - undervisningen. .
Därför ska lärare forska på sin undervisning – Det är lärare som vet vad som krånglar i
undervisningen och det är lärare som ska lösa det, säger Inger Eriksson vetenskaplig ledare för
STLS och keynote på årets Leda.
20 jul 2011 . I vårt långsiktiga arbeta för en hållbar landsbygd , behövs fler mötesplatser
mellan människor och öka fokus på lärande och ledarskap – Lärande Sommarjobb var ett
första steg att svara på dessa behov och utmaningar. Tillsammans med föreningarna i Berg så
anställdes ungdomarna för att under 6 timmar.
Kävlinge 30 januari 2015 04:00. Nye chefen vill ha lärande och ledarskap i fokus. Han ogillar
onödiga möten och är emot förändringar för förändringens skull. Samtidigt räds han inte att
förändra men det ska inte ske genom dekret. Ulf Sundberg. Marcus Eriksson är ny chef på
Lärcentrum i Kävlinge.Bild: Ingemar D.
Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. Författare : Marianne Döös . I fokus står
innovationsprocesser, arbetsformer och ledningssystem som ökar svenska organisationers
förmåga till långsiktig eff ektivitet, förnyelse och värdeskapande. .. exempelvis vuxnas
lärande, dialogkompetens, delat ledarskap och.
Uppsatsens fokus är den lärande organisationen som lednings- och styrningsfilosofi i skolans
värld studerat ur ett ledarskapsperspektiv. Efter genomgången av forskningsfältet kunde inga
empiriska undersökningar påträffas. Lärande organisation tycks vara ett relativt oprövat
begrepp inom skolan. Detta innebär att.
Eva Marminge är beteendevetare från Stockholms universitet med psykologi som
huvudinriktning, med motivationsforskning som fokus. Även högskolepoäng inom
kommunikation, pedagogik/Lärande i arbetslivet, arbetsrätt, arbetsinriktad rehabilitering,
offentligt ledarskap mm. Föreläser gärna, t ex om hur olika faktorer i.
Kompetens, lärande och ledarskap. Vi vill att . Vi behöver engagerade och motiverade ledare
som med hjälp av våra värderingar kan skapa delaktighet och lyfta medarbetarskapet på våra
arbetsplatser. . Fokus är på lokalt ägandeskap med utgångspunkt att varje medarbetare är
värdefull och ska ha möjlighet att påverka.
Abstract. Detta examensjobb fokuserar på hur lärare själva ser på fenomenet ledarskap i
skolan, och hur de uppfattar att detta påverkar lärandet i skolan. Arbetet är inspirerad av den
fenomenografiska ansatsen men den är samtidigt även en kvalitativ studie. Studien kommer
visa att lärare har en uppfattning om att det mest.

Temat är valt utifrån genomfört arbete med ämnesprogression ledarskap och pedagogik under
hösten 2016. program-amnesmote-15-16-mars-2017.pdf. SKANFORUM 24-26 maj 2016 i
Oslo, . Mötet genomfördes i norska Gol med fokus på hur nätbaserat lärande kan öka
effektivitet och kvalitet. För mer information om.
Det speciella med skolan är att där täcker ledarskap-för-lärande både ledarskapet i den
existerande vardagen och ledarskapet för utvecklingen. Ett av många skäl till varför det kan
vara svårt att hålla fokus just på ledarskap-för-lärande är att det i största allmänhet är svårt att
hålla fokus på något överhuvudtaget. Vi tenderar.
Mina föreläsningar och utbildningsdagar behandlar ämnen relaterade till undervisning,
lärande, skolutveckling och ledarskap. Tre ledstjärnor är viktiga: Inspiration. Deltagarna ska
känna engagemang och motivation. Vetenskaplig grund. Innehållet bygger på ledande
vetenskap. Konkreta utvecklingsidéer. Fokus på verktyg.
Så hur väl håller internationellt etablerade modeller som Timperleys för kollegialt lärande,
eller andra metoder för utveckling av undervisningen? I boken får vi en sammanfattning av
vad den senaste internationella skolförbättringsforskningen säger om attleda utvecklingen av
undervisning och lärande. Utifrån inblickar i.
28 nov 2016 . Kring dessa erfarenheter skapas ett ömsesidigt lärande. Design. Teman i ett
ledarprogram kopplas till de fyra disciplinerna för att leva ett Medskapande ledarskap. Det kan
innebära att olika träningsmoduler fokuserar på en disciplin i taget eller att olika kvaliteter i det
Medskapande ledarskapet kopplas till.
Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) i samarbete med
Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för
studierektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap.
Första träffen genomförs under tre heldagar på internat. Fokus på genomförande ligger på: ○
Skapa plattform för nätverk och bygga kultur för starkt lärande. ○ Framtidspartiet - strategiskt
ledarskap. ○ Inventering av det egna ledarskapet och ökad självkännedom. ○
Socialdemokratiskt ledarskap. ○ Organisationskultur.
3 dec 2017 . Fokus kan istället ligga på att tillsammans förbättra och utveckla/utmana de hjul
som finns. En dela-kultur med rätt förutsättningar kan också leda till att lärandet kollegor
emellan blir en naturlig del i vår arbetsvardag – kollegialt lärande när det är som mest
effektivt! Detta sker dock inte av sig självt utan här.
Pris: 239 kr. häftad, 2014. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Ledarskap med fokus på
lärande av Tom Tiller, Svein Helgesen (ISBN 9789198176216) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Detta har skett bl.a. vid ett stort antal konferenser, seminarier och liknande där vi fått ta emot
många värdefulla synpunkter på rektorernas arbete och arbetssituation. Expertgruppen har valt
att fokusera på rektor som ledare i en lärande organisation. Det ledarskap som expertgruppen
förordar får konsekvenser i olika avse-.
23 okt 2014 . Inlägg tre kommer att handla om en modell för erfarenhetsbaserat lärande, som
Anthony Richards kallar ”adventure-based experiencial learning model”, ett långt namn på
något som inte är så konstigt, men som kan vara bra att rikta lanternorna mot! Fyra faser i en
lärprocess: SEPARATIONEN Man bryter.
25 jan 2016 . I Sverige är det vanligt att leken på fritidshem fokuserar på lärande och att
utveckla sin sociala kompetens. En konsekvens av det är att miljön och materialet ofta är
tillrättalagt för att främja den lek som man uppfattar leder till det lärande man strävar efter,
visar Eva Kane i sin avhandling. Intervju.
Problemet i detta sammanhang är att lärandet inte får det gemensamma fokus och den struktur
som krävs för att utveckla en ny samsyn i kritiska frågor. Ett transformativt lärande innebär att
man går från ord till handling. Vårt angreppssätt bygger därför på att med ett medvetet

ledarskap ge organisationen tillgång till verktyg.
Full produktion på Leant Ledarskap. Snart har du möjlighet att köpa utvecklande produkter
som ska användas för lärande och dialog för ledare och medarbetare. Du kommer också att
kunna köpa en produkt som utvecklar din faciliterande förmåga, den som är basen i den
lärande kulturen. För oss är det otroligt.
11 dec 2014 . Under två halvdagar får ledare från AcadeMedias olika verksamheter ta del av
föreläsningar, workshops och seminarier på ledarforum i Karlstad. Det övergripande temat på
årets ledarforum är kopplat till forskning om hur våra hjärnor hanterar lärande. Medarbetare
från hela Sverige och från Norge deltar.
Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2013. Det vi fokuserar på, det tänker vi på. Det vi tänker på,
det pratar vi om. Det vi pratar om, har vi ögat på…. och det vi fokuserar, tänker på och pratar
om blir lätt vår verklighet. På 80-talet genomfördes en intressant studie kring lärande och
utveckling. Studien genomfördes med hjälp av.
TicTac och Trelleborg i senaste numret av Personal och Ledarskap – tema e-lärande kan
utbilda fler. 19 september 2017 i E-learning. I senaste numret . Framgångsrikt e-lärande måste
fokusera på slutanvändarna och det krävs ett bra förarbete för att se vad de har för behov. Det
är därför bra att ha ett ramverk att utgå ifrån.
lärande ligger i fokus. Vi deltar i ett nationellt forskningsprojekt som tittar på möjligheten att
mäta barns utveckling för att kunna ha en uppfattning om förskolans kvalitet. Detta måste
kombineras med vårt arbete med insynsbesök i förskolan. Barn med särskilda behov ska
uppmärksammas och ges stöd så tidigt som möjligt.
Allt om kollegialt lärande. 2017-08-22. Formativ undervisning Utveckla klassrumspraktiker
med lärande i fokus Åsa Hirsch Natur&Kultur Åsa. Kategorier: Pedagogik.
studie med koppling till livsmedelskedjan i Skåne, där fokus ligger på ”ledarskap och lärande i
företag med småskalig livsmedelsförädling. 1.3 Behovet av lärande i företag. Arbetslivet idag
rymmer en paradox genom att förändringstakten är så hög att individen inte hinner stanna upp
och tänka efter, samtidigt som detta är.
Våra ledarskapsutbildningar är utvecklande och meningsfulla lärmiljöer där du deltar i ett
kunskaps-, erfarenhets- och idéutbyte kring konsten att leda. Vi erbjuder även utbildningar där
du och din egen personliga utveckling står i fokus. Vi talar om samhällsförändringar,
nyordningar på arbetet, samordning av arbetsuppgifter.
23 nov 2015 . Med en bakgrund som biträdande rektor och förskolechef har Magnus med sig
vikten av ett pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Jörgen som har arbetat
mycket med olika trygghetsteam, coaching för enskilda elever och elevråd, tar gärna på sig de
sociala glasögonen och fokuserar på.
visa god förmåga att genom studier i den egna praktiken synliggöra didaktiska fenomen och
frågeställningar som underlag för att planera och genomföra didaktiska seminarier för
lärarstudenter,; visa god förmåga att stödja lärarstudenternas utveckling och lärande med
speciellt fokus mot pedagogiskt ledarskap,.
Jämför priser på Ledarskap med fokus på lärande (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Ledarskap med fokus på lärande (Häftad,
2014).
jag har arbetat som ledare. Rektor och processledarna har reflekterat kring arbete med
flerspråkiga elever och kommit på en del visioner och dessa har spridits och förverkligats i
verksamheten. Jag uppfattar alltså vår organisation som en lärande organisation. Hoy &
Miskels bok ”Educational Administration” presenterar en.
26 jun 2017 . Under nästa läsår bjuder Center för skolutveckling in till tre olika aktiviteter på
temat kollegialt lärande, för både ledare och pedagoger. Lärledarutbildning: Åtta heldagar för

pedagoger inom alla skolformer, med uppdrag att leda det kollegiala lärandet.
Lärledarutbildningen riktar sig brett och kommer att.
Att ha fokus på skolan - som helhet. Vi på institutionen för Skolutveckling och ledarskap
arbetar med helhetsperspektiv på frågor om lärande, skola, bildning, utbildning och
skolutveckling. Institutionen erbjuder bland annat: Specialpedagogiska utbildningar och
forskning; Lärarutbildning för dem som redan har akademiska.
28 apr 2013 . Arbetstiden har denna gång lagts på vidareutveckling av vårt kursutbud, vid
andra tillfällen har fokus varit lärande av nya tekniker. Leverera: Lika stor förväntan som våra
kunder har på Citerus konsulter att leverera värde, lika stor är kollegornas förväntan på oss
som leder bolaget att leverera förutsättningar.
ledarskap? Skolan ska erbjuda en möjlighet till lärande och till utveckling. Alla som arbetar i
skolan ska genom sitt förhållningssätt hjälpa eleverna till kunskap och inre ordning. .
Ledarskapet är det smörjmedel som behövs för att en arbetsdag i skolan ska kunna ha lärandet
i fokus och inte cirkla runt ordningsfrågor.
Just denna aspekt har lett till ytterligare samverkan med universitetet, i syfte att fördjupa
kunskapen kring ledarskapet. Forskningscirklar har genomförts vid flera tillfällen, där
handledare från flera kommuner mötts i grupp med en forskare som ledare och där fokus varit
på forskning och erfarenheter av att leda sina kollegor.
Intentioner och mål. • Dina ledstjärnor och främsta egenskaper. • Känn din ledarstil. • En
ledare i balans. • Mod och delegering. • Ha fokus på det viktigaste. • Reflektion och lärande.
Sju steg som utvecklar dig som ledare.
presentation). De två senare fokuserar lärande respektive Ledarskap och management. . Fokus
ligger på att utveckla ledarskap i det dagliga vårdarbetet, i syfte att nå bästa vård- och . ”Ett
ledarskap som prioriterar och skapar tid för att leda, stödja och bekräfta medarbetarna i sitt
konkreta patientarbete”. En del i.
8 maj 2017 . Challenge Partners bygger på frivilligt inbördes lärande mellan skolorna, med
fokus på ledarskap för bättre lärande och resultat. Årlig gemensam genomlysning är ett
avgörande incitament för skolor att ansluta sig till Challenge Partners. Samarbetsstrategin
innebär att skolor med olika utmaningar och.
Utbildningen ger konkreta exempel på hur en skolledare kan skapa förutsättningar för det
entreprenöriella lärandet genom ett salutogent förhållningssätt och en förändrad syn på
organisation och ledarskap. Vi vill med utbildningen Leda en skola med fokus på
entreprenöriellt lärande och digital agenda ge nya verktyg för.
12 okt 2013 . Skolan präglas av debatt och av politiska reformer, men hur mycket tar
skoldebatten upp pedagogiskt ledarskap t ex i from av pedagogiska klassiker/giganter? Och
hur mycket tar debatt och . Denna text fokuserar på Sokrates (469 f Kr-399 f Kr) och
Vygotskij (1896-1934). Bådas tankar är enligt många mer.
Med fokus på elevens lärande och kunskapsutveckling. Skolinspektion- en har utifrån
ovanstående bakgrund granskat om rektorer leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse.
Granskningen är centrerad kring om rek- tor leder skolans utvecklingsprocesser med fokus på
elevens lärande och kunskapsutveckling.
orebro.se. 1. Bakgrund. Läraren, rektor och det kollegiala lärandets 'vad och hur'. 2.
Erfarenheter och lärdomar. Lärprocess för rektorer - professionellt och kollegialt lärande.
Erfarenheter och lärdomar från skolutvecklingsarbete i Örebro kommun. Pedagogiskt
ledarskap med fokus på rektor som ledare - för lärares lärande.
15 apr 2017 . Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att kunna arbeta med lärande och
förändringsarbete i företag eller organisationer men också till dig som vill lära dig mer om
vuxnas lärande i . Kursen syftar främst till att du utvecklar en bred kunskap om

pedagogikområdet med särskilt fokus på arbetslivet.
Förutom sitt ledarskap i ämnesundervisningen ingår i lärarens uppdrag att bidra till att
eleverna tar till sig skolans demokratiska värdegrund, som bland annat innebär respekt för
medmänniskor och de mänskliga rättigheterna. Kursen behandlar även procedurer och
processer för design av lärande med fokus på tillämpning.
Genomförs internt, och skräddarsys till att samverka med beställande verksamhets uppdrag,
vision och värdegrund. Områden i fokus är att 1) växa som chef & ledare, 2) påverka och
influera, samt 3) strukturera och leda. Fler gemensamma synsätt och en öppnare attityd till
förändring bygger tillit och en lärande organisation.
19 aug 2016 . pedagogiskt ledarskap som innebär att man ”leder processer som hör till frågor
med koppling till elevernas lärande och kunskapsutveckling och där lärarnas
kompetensutveckling och skolutveckling står i centrum” (s. 71). I huvudmannens ansvar för
att ge skolledarna förutsättningar att fokusera på att leda.
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Den här boken handlar om hur man
kan utveckla en förskola där delaktighet och kollegialt lärande i olika former är drivkrafter för
en kontinuerlig . Här beskrivs en förändringsprocess av ett verksamhetssystem på en förskola
där kollaborativt lärande är i fokus.
Få syn på dig själv i lärandesituationen. 152. Framtidsspaning. 153. Litteratur. 154. Att börja
med. 157. KAPITEL 8 Varför gör vi det vi gör när det som händer händer. Hans-Åke Scherp.
159. Lärande och kunskapsbildning. 160. Ledarskap. 161. Problemhantering i vardagen och
skolutveckling. 162. Arbetsorganisation och.
ledarskapsutveckling och utbildning – samt eget ägarskap. • Ledarskapsutvecklingen bör
fokusera på kvalitetsutveckling och förändringsledning. • Nationella ledarskapsutbildningar
ger nöjda deltagare men det är svårt att se effekter i verksamheterna. • Nätverk för
erfarenhetsutbyte mellan chefer kan vara värdefulla.
utvecklas till en lärande organisation där rektorers och lärares pedagogiska ledning står i fokus
och koncentreras på skolornas huvudprocess - elevernas lärande. För att skolan ska nå detta
mål pekade expertgruppen på betydelsen av en befattningsutbildning för rektorer med
inriktning mot ett demokratiskt, lärande och.
1 maj 2017 . I tidigare inlägg har jag belyst mitt arbete kring elever med beteendemässiga
problem i skolan med fokus på ett lågaffektivt bemötande. Det är ett ständigt pågående arbete,
en garanti för reflektion och självvärderande, en förutsättning för att alla mina elever skall
lyckas samt en utvecklingsprocess med.
Grafisk designer. Rikard Ström 031-335 50 95. Projektledare och projektekonom med
inriktning på redovisning av EU-projekt. Niklas Svensson 031-335 50 27. Projektledare med
särskilt fokus på lärande och digitalisering. Sandra Svensson 031-335 50 67. Utvecklingsledare
med fokus på skola, ledarskap och praktiknära.
16 feb 2017 . Därför fokuserar det nya institutet på skolchefens och huvudmannens arbete,
berättade institutets föreståndare, Cecilia Bjursell, inför invigningen. Initiativtagarna bakom
institutet . Först ut var Stephan Rapp, VD och akademisk ledare vid Högskolan för lärande
och kommunikation. Han har tidigare arbetat.
Mitt fokus sedan jag kom till Scandic har varit kring kultur, ledarskap och modernt lärande.
Scandic har varit superduktiga länge, men vi behöver hela tiden titta framåt och ta det vi har i
dag vidare mot framtiden. Där kommer digitalt lärande in. Jag har byggt upp en organisation
som heter People Growth. Med den ska vi se till.
Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap ger dig redskap för att beskriva och kritiskt
analysera ledarskap och styrning med fokus på frågor om lärande och kunskapsprocesser. Det
är en utbildning på avancerad nivå, som bygger vidare på kunskaper från en tidigare

kandidatutbildning eller motsvarande. Utbildningen ger.
18 okt 2017 . Tillsammans med Västerås stad och Hallstahammars kommun genomför forskare
från MDH ett projekt med fokus på ett hållbart pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande.
Här svarar forskarna på frågor om projektet!
Pedagogiskt ledarskap. Rektor behöver: skapa höga förväntningar på att lärare ständigt
utvecklar sin undervisning; försäkra sig om att fokus är riktat mot att utveckling/förändring
sker i riktning mot det som gör störst skillnad (exempelvis formativ bedömning); organisera
för lärande team; stötta risktagande.
effektivitet är det viktigt att starta med utvecklingsarbete kring viktiga områden som är
grunden för alla organisationer det vill säga ledarskap, kultur och organisa tionsfilosofi. Denna
rapport fokuserar på ledarskapet inom svensk polis men berör även orga nisationens rådande
kultur och organisationsfilosofi vilket torde göra.
16 feb 2011 . Civilingenjör och gymnasielärare i samma utbildning Lärande och ledarskap är
en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik
med . Huvudsakligt fokus ligger på gruppdynamiken i klassrummet och i lärarkollegiet, och
men omfattar även IKT och utvärdering.
lärande organisation, regionala utvecklingsstrukturer och arbetsmarknadssystem med fokus på
individers sociala trygghet och livslånga lärande. .. Vad är egentligen ledarskap?
Föreställningar om ledarskap. Fokus på ledaren: egenskaper och beteenden. Fokus på
ledarSKAP. Medarbetare som medskapare av ledarskap.
27 nov 2017 . Kollegialt lärande i fokus. Igår träffades Henrietta Godolakis, lärare i engelska
och . I projektet ingår grupphandledning tillsammans med Ann-Christine Wennergren, en av
forskarna på Högskolan i Halmstad, tillika vetenskaplig ledare i Ängelholms kommun. AnnChristine leder samtalet och ger teoretiska.
I detta nummer av Forskning i korthet redovisas en kunskapsöversikt kring rektors
pedagogiska ledarskap. I FoU Skolas inventering av centrala utvecklingsområden i Skånes
kommuner var detta ett av de områden som framhölls som ett av de mest angelägna. Frågan
restes om hur det pedagogiska ledarskapet skulle kunna.
Här berättar hon om konkreta arbetsmetoder hon tycker fungerar för att synliggöra lärandet
och få eleverna att behålla fokus. En spännande resa från . Zug i Schweiz. Han delar med sig
av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om
hur stress uppkommer hos skolledare.
Detta för att begreppet flexibelt lärande ofta ses som en vision om förändring.10 Det betyder i
sin tur att begreppet laddas, mer eller mindre uttalat, med normativa innebörder både när man
talar om det som framtidens lärande i . I den första delstudien, som vi baserar resonemangen i
denna artikel på, är deltagarna i fokus.
OECD: Satsa på starkt ledarskap med fokus på elevernas lärande. Publicerad 2 december
2014. Tackla likvärdighetsproblemen – kvaliteten måste vara hög genom hela skolsystemet.
Stärk lärarprofessionen och undervisningskvaliteten. Och ha ett tydligt nationellt fokus på
skolförbättring där alla parter tar ansvar för sin del.
Nationellt. • Skolinspektionens utvärderingar av rektors ledarskap 2010 och 2012. Distribuerat ledarskap är en form av ledarskap där rektor och lärare arbetar tillsammans och
delar ansvaret. Detta anses vara en form av ledarskap som kan initiera utveckling med fokus
på elevernas lärande och kunskapsutveckling.
Brist på kompetens kan vara en annan faktor, liksom brist på stödfunktioner för ledare.
Medarbetarnas kompetensutveckling genom . i landet olika modeller för ledarskapsutveckling.
Stöd har givits till kompetensutveckling som handlar om att leda lärande och
verksamhetsutveckling med fokus på omsorg och vård av äldre.

I Ledarskap i klassrummet av John Steinberg får lärare praktiska råd om hur de kan utveckla
sitt ledarskap i klassrummet. Beställ boken här.
Organisationspedagoger med lärande och ledarskap i fokus. Marianne Döös och Lena
Wilhelmson har arbetat tillsammans inom flera olika forskningsprojekt med inriktning på
organisationspedagogik. Under månadens profil i april kan du läsa mer om deras forskning
inom olika slags verksamheter som telecom, bank,.
Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson studerat idrottsledares erfarenheter. Fokus ligger dels på
hur man genom informellt lärande i den egna miljön utvecklas som idrottsledare, dels vilket
värde ledarerfarenheterna tillmäts. Dessa frågeställningar är betydelsefulla med tanke på både
ledar- utveckling och rekrytering av nya.
ofta kan man ha ett pågående ”samtal”. Fokus under mötena bör vara skolledaren som lärande
ledare. Under dessa möten är det också av stor vikt att man som skolchef får återkoppling på
sitt eget ledarskap som lärande ledare. • Årligt återkommande utvecklingsdialoger där det
systematiska kvalitetsarbetet är i fo- kus.
ledarskap med fokus på lärande av tom tiller svein helgesen. PLUSBOK. 129 kr. Click here to
find similar products. 9789198176216 9198176218. Show more! Go to the productFind similar
products. 610431 9789198176216 9198176216 148x210x11. tiller tom ledarskap med fokus på
lärande häftad böcker. GINZA. 225 kr.
24 okt 2017 . Internationell forskning om skolledarskap – intervention, prestation och fokus
på lärande. Internationell forskning om skolors ledning och styrning får allt större inflytande i
vår nationella kontext. Denna forskning medför ofta en snävare syn på skolledarskap än vad
vi är vana vid och den inrymmer också.
Vi hjälper er att utveckla ert ledarskap. Vi tar stöd av Management 3.0 som är en globalt
ledande modell för det moderna ledarskapet. Modellen adresserar medarbetarnas engagemang,
delegering till självorganiserande team, kultur med gemensamma mål och värderingar, lärande
i organisationen, effektskapande.
1 dec 2015 . Distribuerat ledarskap främjar utveckling och lärande. Det är en ledarskapsform
som nått stora framgångar inom skolans värld. Ett arbetssätt som kommer till uttryck genom
att rektor och lärare arbetar sida vid sida och delar på ansvaret. Med eleverna i fokus blir
lärande och kunskapsutveckling centrala.
19 feb 2014 . Nivå 2: (Structured Leadership Training) Träningsprogram utvecklas via
behovsanalyser, fortfarande med fokus på det individuella lärandet.
Kompetensutvecklingsavdelningar tar fram utbildning och arbetshjälpmedel som chefer och
medarbetare behöver för att göra sitt jobb väl. Var fjärde organisation var.
Learning leadership som begrepp är inte vanligt förekommande och har ingen naturlig
översättning till svenska eller norska. Det skiljer sig åt från t.ex. pedagogiskt ledarskap och
andra former av lärande fokuserat ledarskap. Learning leadership har ett starkare fokus på
lärandet och designen av lärande och därmed att.
1 okt 2016 . Brent James, ledare för kvalitetsutvecklingen inom Intermountain Healthcare
Utah, säger att alla förbättringar i stort sett också är kostnadsbesparande. Då måste man nog
säga att vi inte riktigt har fokus på rätt ställe, eller? Det är viktigt att slå fast att alla
förbättringar är förändringar men att alla förändringar.
”Jag vill gratulera till valet av denna bok. Läsaren har en stimulerande läsning framför sig där
ett djupgående och betydelsefullt utvecklingsperspektiv presenteras med hjälp av många
metaforer och fallbeskrivningar som underlättar förståelsen.”Så börjar Hans-Åke Scherp,
docent i pedagogik vid Karlstads universitet, sin.
. en av oss ta ansvar för såväl vår egen utveckling som helhetens. Vi behöver inse att vi
kommer befinna oss i ett livslångt lärande där vi ständigt är nybörjare. Det ledarskap som

passar en lärande och ständigt föränderlig organisation är det coachande ledarskapet som
fokuserar på egenansvar, lärande och utveckling.
Det kollegiala lärandet ligger i fokus och forskning. Anpassa er egen fortbildningsdag med
hjälp av våra moduler!
ledarskap med fokus på lärande som rektorn får den kunskap som behövs för att kunna
organisera och bemanna skolan på bästa tänkbara sätt, utveckla personalens kompetens på
bästa sätt samt fördela resurser dit resurserna bäst behövs. Frågan är hur rektor- ernas
pedagogiska ledarskap kan stärkas. Jag menar att det.
Kursens lärandemål. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - redogöra för olika
teoribildningar i ledarskap och lärande samt relatera dessa dels inbördes, dels mellan ämnena.
- tillämpa utvalda teoribildningar i ledarskap och lärande på bestämda situationer inom ramen
för en militär kontext med fokus på militär.
10 feb 2016 . Ledarskap i fokus! Att ett gott ledarskap är avgörande i allt utvecklingsarbete är
väl känt! Denna dag hade vi nöjet att presentera en av världens just nu mest inspirerande talare
kring detta — Richard Gerver! Som om detta inte skulle vara tillräckligt bjöd dagen även på
Ida Karlberg Gidlund från.
Att leda och lära i förändringstider "Jag vill gratulera till valet av denna bok. Läsaren har en
stimulerande läsning framför sig där ett djupgående och betydelsefullt utvecklingsperspektiv
presenteras med hjälp av många metaforer och fallbeskr.
granskning av forskning, debatt och praktisk rådgivning som har tagits fram inom ramen för
krishanteringsstudier med fokus på ledarskap och organisatoriskt lärande. Det andra
delprojektet intresserar sig för något längre tidsprocesser. Fokus är här dels på hur
krishantering har påverkats av systemövergripande processer,.
12 aug 2015 . Ökad specialisering och fragmentering. • Fokus på diagnostik och problemet
som ska behandlas. • Patienten en passiv mottagare. • Helheten glöms bort. • Upplevt bristande
engagemang från högre chefer och ledning. • Mycket internfokuserade diskussioner och
aktiviteterer. • Lite systematiskt arbetet med.
Lärande ledare har målet i fokus. Av Susanne Bark Publicerad: 24 februari 2009, 08:06
Uppdaterad: 24 februari 2009, 08:32. Ledarutmaningens deltagare får i uppgift att fundera på
vad de skulle vilja höra i talen till sig själva på sina 80-årsfester. "Det vore ju ganska
ointressant om någon kollega stod och sa att jag gjorde.
29 sep 2017 . studier kring rektorers ledarskap och elevers studieresultat. (Robinson, Hohepa .
Gemensamt skapa förutsättningar för: – Elevers lärande och lärares undervisning. – Stärka
professionen genom att leda lärares kollegiala lärande. Analysera . Från mitten av 00-taletSamspel och lärandefokus – top-down-.
20 apr 2016 . Både ledarskap och kollegialt lärande lyfts idag, i såväl forskning som debatt,
fram som nyckelfaktorer för framgångsrik skolförbättring. . skolutveckling via
verksamhetsutveckling med fokus på den kollektiva kompetensen och; skolutveckling genom
individutveckling med fokus på individens professionalitet.
3 okt 2017 . Forskningsprojektet om digitalt lärande har fått hela Runby skola att ta ett stort
steg framåt, tycker rektorn Gabriella Brundin. Särskilt lektionerna i engelska lyfter med hjälp
av film, ljud och digital rättning.
Läget: Alla arbetslag har inte ett utvecklande samarbete. Arbetsprocesser för granskning,
förbättring och stöd saknas. Lägesbeskrivning. Kunskapsinhämtande. Åtgärdsplanering.
Genomförande. Uppföljning och förbättring. Utvärdering. Lösning: Inför ett ledarskap för
lärares lärande. Ledarskap för lärares lärande. Fokus på.
30 okt 2017 . Praktik med fokus på lärande och ledarskap – Sweco. Hej och varmt
välkommen! Jag som skriver den här bloggen heter Oscar Carlsson, är 26 år och studerar

masterprogrammet Lärande och Ledarskap på Chalmers. Från och med månadsskiftet oktober
november och fram till jul kommer jag att på halvtid.
Kursinnehåll. Kursen ger grundläggande kunskaper inom arbets- och organisationspsykologi,
ledarskap och gruppsykologi. . Kursen fokuserar även på utveckling av färdigheter och
förmågor inom områden kommunikation och ledarskap. . Förbättringsarbete och lärande - att
bygga in kvalitet, ansvar och systemtänkande.
stimulera erfarenhetsutbyte över förvaltningsgränser. I utvecklingsgrupperna deltar chefer från
olika verksamheter och förvaltningar för att få fokus på själva ledarrollen. Under de senaste
tre åren (2004–2006) har 47 samtalsgrupper startats med totalt 365 deltagande chefer och 31
interna samtalsledare har utbildats.
Ett speciellt fokus i din forskning har kretsat kring de utmaningar som ledarskap och
bolagsstyrning står inför i ett medialiserat samhälle. På vilket . Jag hoppas att jag kan bidra
med ett akademiskt förhållningssätt till lärande och kunskapsbyggande, men också att träna
våra deltagare i att reflektera över sitt eget kunnande.
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