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ETT POSITIVT LEDARSKAP UTVECKLAR VÄRDEGRUND OCH SJÄLVKÄNSLA 

                  Inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling  

 

 

En 3 timmars /heldags inspirationsföreläsning som                        

kan  anpassas till förskoleföräldrar, skolbarnsföräldrar,           

tonårsföräldrar och som kompetensutveckling för 

förskole/skolpersonal. 

 

 

 

 

  

           

 

 

           

            Hur jag väljer att göra och säga, på rasten och bland kompisar  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                                        Priserna gäller vid bokning senast den 20 augusti.   

Moms tillkommer på alla priser  + ev. körersättning/logi.

Självkänsla   &                                                                    

Effektiv gränssättning  
om 

           att utveckla en positiv självkänsla hos barnet, 

att vara förälder, förebild och ledare                                  

att hantera konflikter, vardagsstrul och maktkamper 

effektiv gränssättning, kommunikation och respekt 

praktiska tips och mycket bekräftelse 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRIS:                                          

5 700kr halvdag/kväll                         

8 500kr heldag   

 

 

Bra val är: 

att säga justa saker till varandra, att 

uppmuntra, stödja och hjälpa 

varandra, att arbeta tyst när det 

behövs, m.m. 

I en grupp där individerna gör mest 

bra val skapas lättare glädje, lust, 

trivsel, kamratskap och arbetsro 

 

Ett arbetsredskap som används för att förändra negativa 

gruppbeteenden i en klass eller grupp. Materialet 

innehåller  

 en handledning till personalen 

 kopieringsunderlag till elevernas loggbok 

 föräldrainformation om materialet som också 

belyser problemet med digitala kränkningar 

 

                    Pris: 5 000 kr               I priset ingår:                   

 90 minuters genomgång för personalen  

 En uppsättning/kopieringunderlag  

 rättigheter att kopiera upp loggboken till skolans elever 

Professionellt bemötande i 
föräldrasamtalet 

om 
kommunikation 

professionellt bemötande 
från konflikt och försvar till dialog och samverkan  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ny inspiration 

och energi i  

ledarskapet 

En kortare föreläsning för exempelvis 

arbetsplatsträffen,  1,5 – 2 timmar  

Till APTn? 
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Värdegrundsutbildning 

SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM 
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Utvärderingarna v isar bl.a.                       
att  personalen upplever:  

 ökad arbetsglädje  

 större  professionalism  

 lugnare barngrupper  

Utbildningen har gjorts på               

18  förskolor                                  

goda referenser f inns.  

 

Kursen omfattar 4 x 3 timmar  

Läs mer på 

www.positivtledarskap.se  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

”Goda sociala relationer och ett bekräftande och positivt 

skolklimat har positiv inverkan på möjligheter att reducera 

mobbning. Elevernas känsla av meningsfullhet och tro på 

den egna kapaciteten påverkas då också positivt, och 

skolmiljön upplevs vara trygg. Dessutom känner många 

elever då tilltro till skolans personal. ” 

Utvärdering av metoder mot mobbing                          

Rapport 353  Skolverket  2011 

 

 

  

 

     Ovillkorlig kärlek 

Jag är värdefull oavsett hur jag 

ser ut eller vad jag presterar. 

         Delaktighet & Förtroende 

Att vara med och påverka, att få stöd och 

förtroende  att prova nya saker, ger mig 

självständighet, oberoende och tillfredsställelse. 

       Gränssättning 

Jag kan samarbeta .  

Jag anpassar mig genom rutiner, tydliga  

och konkreta överenskommelser. 

 

   Fokusera det positiva 

Jag blir mestadels bekräftad för det jag kan,  

istället för mina fel och brister 

      Ansvar 

Jag väljer hur jag agerar, och 

mina val skapar konsekvenser. 

Respekt & Kommunikation 

När jag blir 

respekterad lär jag  

mig hur man 

respekterar andra. 

 

   Fokusera det positiva 

Jag blir mestadels bekräftad för det jag kan,  

istället för mina fel och brister. 

Respekt & Kommunikation 

När jag blir respekterad lär jag 

mig hur man respekterar andra. 

 

Utbildnings Innehåll : 

 Samarbete - Lydnad 

 Vad är självkänsla? 

 Att bemöta och bekräfta 

 Delaktighet – Barns inflytande och förtroende 

 Kommunikation 

 Konflikthantering mellan barn, kollegor och i 
föräldrakontakten 

 Ansvar och Makt 

 Tydliga vuxna – och gränser 

 Samverkan förskola – hem 

 Professionellt förhållningssätt 

 Styrkor i vårt arbetslag 

 Gruppstress 

 Vi bygger värdegrund – Var lägger vi fokus 
nästa halvår?      

KursdKur 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.positivtledarskap.se/

