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NORDSTRÖM EDUCATION erbjuder skolutvecklingsinsatser,och är specialiserade på 
formativ bedömning, entreprenörskap, hälsopromotion och samverkan skola-arbetsliv.

Företaget arbetar aktivt för att våra värderingar ska genomsyra vår verksamhet och 
präglas av ett tydligt kundfokus och kostnadsmedvetenhet genom att skräddarsy våra 
upplägg utifrån verksamhetens behov,  önskemål och budgetramar. Vi eftersträvar en 
hög kvalité och kompetens genom att våra utbildningssamordnare förankar sitt arbete i 
aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik. 

Vi arbetar med ständig förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet 
genom att kontrollera och följa upp våra insatsers kundnytta. Företagets insatser skall 
kännetecknas av kreativitet genom att vi vågar tänka utanför konventionella ramar och 
ifrågasätta rådande normer och värderingar i skolan. 
 

VÅRA UTBILDNINGSINSATSER

Daniel Nordström
Daniel undervisar vid Vuxenutbildningen i Sotenäs kommun och är 
legitimerad lärare i Företagsekonomi och Idrott och hälsa. Han har 
alltid haft ett ben i idrottens värld som elitidrottare och tränare, och 
ett i skolans värld med lång erfarenhet av skolutvecklingsprojekt. 
Daniel har en välordnad verktygslåda av praktiska metoder, 
modeller och verktyg som han generöst delar med sig utav i sina 
utvecklingsprocesser och utbildningsinsatser. 

Vi erbjuder hel- eller halvdagsutbildningar där målgruppen för våra utbildningsinsatser 
är lärare, arbetslag och skolledare. Våra utbildningar omfattar kompetenshöjande sko-
lutvecklingsinsatser som avser föreläsningar, workshops och processutbildningar. Samt-
liga utbildningsinsatser utgår från en teoretisk referensram med förankring i aktuell 
forskning och styrdokument samt evidensbaserad praktik..
 
Teoretiska genomgångar varvs med pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten 
som bygger på interaktion och kollegial samverkan och möjligheten att samtala, utbyta 
tankar och lära nytt. 

Våra utbildningar kan kombineras med våra skolutvecklingsinsatser som projektledning 
och uppdragsutbildningar. Läs mer om våra tjänster på vår hemsida.
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Entreprenörskap
Entreprenörskap har i den senaste skolreformen fått ett större utrymme i skolans styrdo-
kument och ska löpa som en röd tråd genom förskolan, grundskolan och på gymnasiet. 
Entreprenörskap i skolan är lika mycket ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet 
som det är kunskap om egenföretagande. Entreprenöriellt lärande handlar om att bejaka 
individens inre motivation och att utveckla dennes entreprenöriella kompetenser så som 
nyfikenhet, kreativitet, självtillit, ansvarstagande och initiativtagande samt att omsätta 
idéer till handling. Ett entreprenöriellt förhållningsätt i skolan innebär att utgå ifrån indivi-
dens egna kunskaper och intressen, att arbeta i projektform över ämnesgränserna i 
undervisningen med skarpa slutprodukter och sätta kunskapen i ett omvärldsperspektiv.

Formativ bedömning
En förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digi-
tala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning. Tillsammans med 
forskningsrön från bland annat John Haitte, HelenTimperley och Dylan Willliam ställs nya 
krav på utbildning och utveckling av ett nytt förhållningsätt till betyg och bedömning i 
skolan. Formativ bedömning är en metod som kan användas för att utveckla lärarens 
bedömningskompetens och är ett nytt örhållningsätt till skolans grundläggande uppdrag. 
Bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocess och kan med stöd av 
digitala verktyg synliggöra lärandet och bedömningsprocessen.

Hälsopromotion
Skolan kan fungera som en arena för att arbeta med hälsofrämjande arbete och elever-
nas fysiska-, psykiska- och sociala välbefinnande samt inspirera ungdomar till fysisk 
aktivitet. Skolan kan tillika förespråka en hälsosam livsstil och uppmana till en menings-
full och innehållsrikare fritid, vara bildande, bidra till prevention av sjukdomar och fram-
förallt inspirera till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och sociala 
välbefinnandet. Hälsofrämjande skolutveckling bygger på att utveckla, stärka och fördju-
pa olika hälsoområden, de genom att skapa långsiktiga processer som verkar för att 
utveckla skolors arenor, lärmiljöer och elevernas lärprocesser

Skola-arbetsliv
Idag lever vi i ett samhälle med en hög ungdomsarbetslöshet på samma gång som många 
företag vill anställa men inte hittar ”rätt” kompetens. Inför kommande pensionsavgångar 
står företagen inför utmaningen att verka som attraktiva arbetsgivare för att attrahera fram-
tida medarbetare och säkra deras egna kompetensförsörjning. Genom samverkan mellan 
skolan och arbetslivet får eleverna möjlighet att sätta in kunskapen i ett omvärldsperspek-
tiv, öka förståelsen för det livslånga  lärandet och att skolan är en 
integrerad del av samhället. Samverkan bidrar till att skapa 
en meningsfull undervisning  genom att arbeta med
verklighetsanknytna arbeten, casemetodik eller uppdrag.
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“Daniel har visat ett mycket stort engagemang, intresse och kunnande inom området 
entreprenöriellt lärande. Han har också i sin roll knutit till sig och skapat ett nätverk utav 
representanter från högskolan/ universitetet, myndigheter, organisationer och näringsliv. 
Därtill har han framgångsrikt sökt och beviljats medel från Skolverket för olika projekt.  
Jag kan varmt rekommendera Daniel till framtida uppdrag."

Mikael Carstensen
Affärsområdeschef JENSEN gymnasium

Vi erbjuder möjligheten att skräddarsy olika upplägg på uppdragsutbildningar utifrån 
verksamhetens behov. Vi skapar utifrån era önskemål våra utbildningspaket som anpas-
sas till verksamhetens ekonomiska ramar och i samråd med uppdragsgivarens val av 
utbildningsform.
 
Våra uppdragsutbildningar stäcker sig över en längre tidsperiod och omfattas av ett 
antal återkommande lärtillfällen under en termin eller läsår och genomförs i anslutning 
till studiedagar, terminsuppstarter, lov eller enligt önskemål.

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

   
   Gilla oss på Facebook
   https://www.facebook.com/nordstromeducation

  
   Följ oss på Twitter
   https://twitter.com/nordstromedu

�
�


