NORDSTRÖM EDUCATION

2

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.
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.

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

FORMATIV BEDÖMNING

HÄLSOPROMOTION

SKOLA-ARBETSLIV

Läs mer om våra utbildningar på vår hemsida!

VÅRA TJÄNSTER
Skolutveckling

Vi arbetar med olika skolutvecklingsinsatser och erbjuder processutbildningar, projektledning samt uppdragsutbildningar. Vi arbetar primärt mot grundskolan och gymnasieskolan.
Målgruppen för våra utbildningsinsatser är pedagoger, arbetslag, skolledare samt kommunala såväl som fristående huvudmän. Vi utgår från aktuell forskning samt bygger våra
utbildningar på väl beprövad erfarenhet med utgångspunkt i skolans styrdokument.

Processutbildning

Vi erbjuder möjligheten att arrangera olika processutbildningar samt erbjuda processtöd
för skolledare och skolpersonal i form av konferenser, föreläsningar, workshops,
närtverksträffar, seminarier och erfarenhetsutbyten. Vi har ett stort nätverk av kontakter
med forskare, föreläsare, pedagoger, skolledare och representanter från näringslivet som
kan bidra med kunskaper, erfarenheter och kontakter till våra processutbildningar.

Projektledning

Vi arbetar med projektledning av olika skolutvecklingsinsatser på lokal-, regional- och
nationell basis. Syftet med våra projekt är att stödja arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi arbetar med ett helhetsansvar i våra utvecklings- och förändringsprocesser. Allt från kartläggning och planering av olika projekt till genomförande, utvärdering och
uppföljning av projektets måluppfyllelse och effekter.

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder möjligheten att skräddarsy olika upplägg på uppdragsutbildningar utifrån
verksamhetens behov. Vi skapar utifrån era önskemål våra 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.
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KONTAKT
Nordström Education
Orgnr: 840327-5111
Innehar F-Skattsedel




Kontakt
info@nordstromeducation.se
0736 - 789 695



Besöks-/Postadress
Fyrbåksgatan 10
456 34 KUNGSHAMN

Följ NORDSTRÖM EDUCATION via sociala medier och ta de del av våra nyheter, blogginlägg samt
håll dig uppdaterad på de senaste händelserna inom företagets verksamhet.




Gilla oss på Facebook
https://www.facebook.com/nordstromeducation
Följ oss på Twitter
https://twitter.com/nordstromedu

TIDIGARE ARBETSGIVARE



“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 framgångsrikt sökt och beviljats medel från Skolverket för olika projekt.
Jag kan varmt rekommendera Daniel till framtida uppdrag."
Mikael Carstensen
Affärsområdeschef JENSEN gymnasium

