UPPDRAGSUTBILDNINGAR OCH VÅRT SKOL-KONCEPT
Uppdragsutbildning
Vi erbjuder möjligheten att skräddarsy olika upplägg på uppdragsutbildningar utifrån
verksamhetens behov. Vi skapar utifrån vårt SKOL-KONCEPT och era önskemål
utbildningspaket som anpassas 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 efter önskemål.

Vårt SKOL-koncept
Vi har utvecklat ett helhetskoncept för huvudmän, skolor, arbetslag och lärare som vill
bedriva lokala skol- och kompetensutvecklingsinsatser. Vårt koncept bygger på att
skräddarsy våra upplägg utifrån verksamhetens behov och önskemål. Konceptet
genomsyras av ett Systematiskt Kollegialt Organiserat Lärande och omfattar en rad
återkommande lärtillfällen, val av utbildningsform sker i samråd med uppdragsgivaren.
SKOL-konceptet bygger på Helen Timperleys forskning för lärares professionella
lärande och utveckling i syfte att förbättra elevernas resultat.
Vill ni veta mer om vårt SKOL-koncept kontakta oss för mer information eller gå in på
www.nordstromeducation.se eller besök vår utbildningsplattform www.nedu.se

Sagt om våra utbildningar
”Forskningsförankringen - att relatera innehållet
till resultat framtagna genom forskning.
relevansen till grundskolans utveckling - känns
som relevant innehåll för skolutveckling på en
grundskola”
”Inspirerande och kunnig ledare Möjlighet till
samtal ämneslagsledare/arbetslagsledare/
skolledning”
”Föreläsarens kunnighet och personlighet Att
deltagarna fick uppgifter och var engagerade.”
”Föreläsaren var väl inläst och hade förmåga att
under den andra dagen sätta kunskapen i
relation till det vi behövde och efterfrågade.”
”Kort sammanfattning av alla moderna
pedagogiska teorier/metoder -att vi fått konkreta
verktyg i det kollegiala lärandet”

UPPDRAGSUTBILDNINGAR OCH VÅRT SKOL-KONCEPT
Innehåll i korthet
SYSTEMATISKT
Vårt SKOL- koncept utgår från
skollagens krav att ”utbildningen ska
vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet”. Vi arbetar
utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete
med att bedriva långsiktiga skol- och
kompetensutvecklingsinsatser."

ORGANISERAT
"Vårt SKOL- koncept innebär att vi
skapar hållbara organisatoriska
förutsättningar för att bygga upp en
lärande organisation och organisera
för lärande. Lärmiljöer, lärprocesser
och val av lärmodeller anpassas och
Omfattning
organiseras utifrån varje skolas
Heldagsutbildning
förutsättningar."

KOLLEGIALT
"Vårt SKOL- koncept bygger på att
skapa förutsättningar för ett kollegialt
lärande och erfarenhetsutbyte där
lärarna aktiveras som lärresuser för
varandra med syftet att förbättra
kvalitén i undervisningen och skolans
resultat."

LÄRANDE
"I vårt SKOL- koncept sker lärarnas
lärande genom lärtillfällen som är en
kombination av teori och praktik och
utgår från lärarnas behov av att pröva
olika validerade metoder modeller,
tekniker eller verktyg som integreras i
den ordinarie undervisningen."

Målgrupp
Huvudmän, skolor, skolledare, arbets-/ämneslag och lärare.

Omfattning
Helhetskoncept med processtöd, processutbildningar och skolutveckling

Pris
Kostnadsförslag och upplägg tas fram utifrån uppdragsbeskrivning

Utbildningsansvarig
Daniel Nordström ät legitimerad lärare och undervisar till vardags vid
vuxenutbildningen i Sotenäs kommun i företagsekonomiska ämnen, entreprenörskap
och juridik. Han har en bakgrund som gymnasielärare, arbetslagsledare och
pedagogisk projektledare på förvaltningsnivå. 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 vid sina utbildningsinsatser.

Dokumentation
Utbildningsmaterial, dokumentation, självskattning, utbildningsplattform samt
utvärderingsunderlag.

För mer information kontakta
Kontakta: Daniel Nordström
E-post: info@nordstromeducation.se
Telefon:0736789695

