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	  Mina	  tjänster	  
	  Varje	  medarbetares	  kompetens	  har	  betydelse	  för	  hur	  
framgångsrik	  en	  verksamhet	  kan	  bli.	  Och	  förändrad	  
kompetens	  kräver	  förändrad	  förståelse	  om	  vad,	  hur	  och	  
varför.	  Därför	  är	  det	  vik_gt	  aC	  välja	  räC	  
kompetensutbildningsinsats	  i	  förhållande	  _ll	  var	  du	  och	  dina	  
medarbetare	  befinner	  er	  i	  er	  utvecklingsprocess.	  	  
	  När	  man	  idag	  vill	  utveckla	  och	  förändra	  en	  organisa_on	  
handlar	  det	  inte	  bara	  om	  aC	  ändra	  strategier	  och	  strukturer	  
utan	  om	  aC	  ha	  eC	  lärandeperspek_v	  som	  utgår	  från	  
nyckelpersonerna	  i	  organisa_onen.	  I	  skolan	  finns	  personer	  
som	  har	  ledarfunk_oner	  på	  olika	  nivåer:	  skolledare,	  
arbetslagsledare	  och	  lärare.	  Som	  ledare	  kan	  man	  bara	  uppnå	  
resultat	  genom	  och	  _llsammans	  med	  andra	  människor	  i	  
organisa_onen.	  Det	  är	  personerna	  och	  rela_onerna	  dem	  
emellan	  som	  ger	  organisa_onen	  liv.	  Det	  är	  därför	  vik_gt	  aC	  
prioritera	  personerna	  och	  rela_onerna	  i	  utvecklingen.	  	  
	  	  

	  Jag	  riktar	  mig	  >ll	  
•  	  Förskolans	  och	  grundskolans	  arbetslag	  

•  	  	  	  	  	  Förskollärare	  och	  grundskollärare	  med	  uppdrag	  som	  	  	  	  	  	  
	  arbetslagsledare/utvecklingsledare	  

• 	   	  Förskolechefer	  ,	  rektorer	  och	  ledningsgrupper	  

	  Jag	  utbildar	  bl	  a	  inom	  följande	  områden	  

• 	   	  Grundskolans/förskolans	  ledarskap	  med	  fokus	  på	  eC	  
	  pedagogiskt	  och	  samskapande	  ledarskap	  

• 	   	  	  Arbetslagsutveckling/arbetslagsledare	  som	  handlar	  om	  
	  aC	  utveckla	  en	  lärande	  och	  samarbetande	  kultur	  för	  aC	  nå	  
	  bäCre	  resultat,	  fördela	  ansvar	  samt	  skapa	  delak_ghet	  och	  
	  engagemang	  

• 	   	  Kollegialt	  lärande	  
•  	  Utveckling	  av	  ledningsgruppen	  

• 	   	  Verksamhetsutveckling	  för	  en	  hel	  skola	  eller	  en	  hel	  
	  kommun	  	  (	  i	  samarbete	  med	  	  kollegor	  )	  

	  
	  	  
	  	  



Jag	  arbetar	  på	  följande	  säC	  

	  Föreläsning	  
•  Jag	  föreläser	  1-‐2	  _mmar	  om	  eC	  ämne	  där	  gruppstorleken	  

kan	  variera,	  ibland	  en	  hel	  förmiddag	  

•  En	  föreläsning	  ger	  inspira_on	  och	  övergripande	  kunskap	  
inom	  eC	  ämnesområde.	  Kan	  ses	  som	  en	  uppstart	  och	  vara	  
eC	  led	  i	  en	  process	  där	  vi	  sedan	  arbetar	  vidare	  i	  mindre	  
gruppkonstella_oner	  under	  en	  längre	  _d	  

•  Tillsammans	  med	  uppdragsgivare	  samtalar	  vi	  om	  innehållet	  
i	  och	  sydet	  med	  föreläsningen	  

	   	  	  

	  Kompetensutbildning	  

•  Vi	  arbetar	  en	  _ll	  flera	  dagar	  i	  process	  vilket	  ger	  fördjupad	  
kunskap	  i	  och	  ökad	  förståelse	  för	  ämnet	  

•  Gruppstorlek	  beroende	  på	  uppdrag	  
•  Tillsammans	  med	  uppdragsgivaren	  gör	  vi	  en	  behovsanalys	  

och	  ”skräddarsyr”	  innehållet	  eder	  verksamhetens	  behov	  
och	  förutsäCningar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

ArbetssäE	  

•  Utbildningen	  bygger	  på	  det	  personliga	  engagemanget	  och	  
närvaron	  hos	  var	  och	  en	  som	  deltar.	  Inlärningen	  blir	  
personlig	  och	  är	  både	  engagerande	  och	  intensiv.	  	  

•  Det	  är	  vik_gt	  aC	  iden_fiera	  egna	  utvecklingsbehov	  och	  
personligen	  ansvara	  för	  aC	  arbeta	  med	  dessa.	  

•  Utbildningen	  bygger	  på	  tre	  delar	  –	  det	  personliga,	  det	  
mellanmänskliga	  och	  det	  professionella	  –	  som	  _llsammans	  
utgör	  en	  helhet.	  

•  Utbildningen	  varvar	  teori,	  dialog,	  och	  reflek_on	  ,	  
individuellt,	  i	  par	  och	  	  i	  grupp.	  

•  	  Deltagarna	  får	  prova	  på	  konkreta	  verktyg	  och	  modeller	  

	  

	  	  



Coaching	  
Individuellt	  eller	  i	  grupp.	  Fokus	  på	  lärares	  professionsuppdrag	  -‐
nu_d	  och	  fram_d.	  Processen	  skapas	  gemensamt	  och	  
utgångspunkten	  är	  aC	  det	  finns	  en	  outnyCjad	  poten_al	  hos	  den	  
coachade.	  Den	  coachade	  formulerar	  själv	  mål	  för	  samtalen	  och	  
sin	  egen	  förändringsprocess	  samt	  besiCer	  kunskapen	  om	  hur	  
förändringen	  ska	  genomföras.	  	  
Handledning	  
Utveckling	  av	  arbetslag	  och	  ledningsgrupper	  i	  syde	  aC	  utveckla	  
bäCre	  arbetsprocesser	  och	  kommunika_on	  inom	  gruppen.	  
Samtal	  individuellt	  eller	  i	  grupp.	  Fokus	  på	  bäCre	  funk_on,	  
arbetsmetoder	  och	  förståelse	  i	  yrket.	  Handledaren	  är	  ansvarig	  
för	  processen	  och	  bidrar	  med	  sin	  kunskap	  och	  erfarenhet.	  

	  
Chefsstöd	  
Handledning	  eller	  coaching	  av	  rektorer/förskolechefer	  
individuellt	  eller	  i	  grupp	  

	  



	  	  
	  VERKSAMHETSINRIKTNING	  OCH	  KOMPETENSOMRÅDEN	  

•  Ledarutveckling	  
•  Ledningsgruppsutveckling	  
•  Grupputveckling/Arbetslagsutveckling	  
•  Personlig	  Utveckling	  
•  Medarbetarutveckling	  
•  Konflikthantering	  
•  Coaching	  och	  handledning	  individuellt	  och	  i	  grupp	  
•  Gestaltpsykoterapi	  individuellt	  och	  i	  grupp	  
	  	  
•  UTBILDNING	  
•  Handledning	  och	  konsulta_on,	  systemisk	  inriktning,	  45hp	  

Uppsala	  Univeritet/IHK	  	  2009	  
•  Master	  of	  Science	  in	  Gestalt	  Psychotherapy,	  Derby	  

University/Gestalt	  Akademin	  i	  Skandinavien,	  2004	  
•  Trauma	  och	  rela_on,	  Soma_c	  experience	  för	  aC	  lösa	  

anknytningsprobelma_k	  med	  Dr	  Diane	  Poole	  Heller	  Ph.D	  
•  Träningsretreat	  för	  professionella,	  Mindfulness-‐based	  

stress	  reduc_on	  in	  mind-‐body	  medicine	  (MBSR)	  med	  Jon	  
Kabat-‐Zinn,	  Med	  Dr	  &	  Saki	  Santorelli,	  Med	  Dr	  

•  Trauma	  Releasing	  Exercises	  TRE	  &	  stressreglering	  med	  Dr	  
David	  Berceli,	  Ph	  D	  

•  Olika	  typer	  av	  fördjupningskurser	  i	  gestaltpsykoterapi	  
•  Krea_v	  workshop,	  Open	  space	  metoden	  Eugenio	  Molino	  
•  Samtal	  om	  samtalen,	  reflekterande	  team	  Tom	  Andersen	  
•  Erhåller	  kon_nuerlig	  egen	  handledning	  
•  Lärarexamen,	  Luleå	  Lärarhögskola,	  1984	  
	  	  
•  PUBLIKATIONER	  
•  Gestaltperspek_v	  på	  handledning	  och	  coachning,	  Mareld	  

2008	  

•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  

•  YRKESBAKGRUND	  OCH	  ERFARENHET	  	  
•  Egen	  företagare,	  	  2001-‐ff	  
•  Startat	  Centret	  för	  Rela_onell	  Gestaltpsykoterapi	  2012-‐ff	  
•  Utbildningskonsult	  Lärarfortbildning	  AB:s	  nätverk	  

2005-‐2013	  
•  Samtalsterapi	  individuellt	  och	  i	  grupp	  
•  Handledare	  för	  studerande,	  GestaltAkademin	  i	  

Skandinavien	  	  
•  Mentalskötare	  inom	  psykiatrin	  
•  Lärare	  och	  speciallärare	  för	  grundskolans	  alla	  årskurser	  i	  

mångkulturellt	  område,	  ingåC	  i	  resursteamet,	  ansvarat	  för	  
elever	  med	  svår	  psykosocial	  problema_k	  samt	  diagnoser	  
så	  som	  adhd,	  asberger	  och	  au_sm	  

•  Handledare	  	  för	  lärarstudenter	  
•  Projektledare	  Språkutveckling	  och	  socialkompetens	  
	  	  
•  EXEMPEL	  PÅ	  UPPDRAG	  
•  Genomfört	  över	  trero	  arbetslagsledarutbildningar	  både	  

som	  öppna	  kurser	  och	  som	  uppdrag	  hos	  för-‐,	  grund-‐	  och	  
gymnasieskolan	  

•  Arbetslagsutveckling	  	  inom	  för-‐	  och	  grundskola	  
•  Ledningsgruppsutveckling	  inom	  grundskolan	  
•  Öppen	  kurs	  Ledarskapsutveckling	  för	  skolledare	  
•  Uppdrag	  i	  Ledarskapsutveckling	  för	  rektorer	  
•  Föreläsning	  Hälsosamma	  arbetsplatser	  
•  Utbildning	  i	  kollegialhandledning	  och	  lärarledarskap	  
•  Handledare	  på	  terapeutlinjen	  vid	  GestaltAkademin	  i	  

Skandinavien	  	  
•  Utbildningsterapeut	  för	  studerande	  på	  terapeut-‐	  och	  

organisa_onslinjen	  vid	  	  GestaltAkademin	  i	  Skandinavien	  
•  Grundkurser	  i	  gestaltpsykoterapi	  
•  Kristerapi	  och	  stödsamtal	  
•  Konflikthantering,	  trepartssamtal	  och	  i	  grupp	  
•  Gruppledare	  för	  samtalsgrupper	  RFSL	  
•  Coachning	  och	  handledning	  av	  chefer	  och	  medarbetare	  i	  

olika	  organisa_oner	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  	  	  
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