
	

	 	 	 	 	 	
	
	

 
Fördjupat inre ledarskap för 
förskolechefer och rektorer 

En processorienterad utbildning för dig som vill bli mer 
professionell i dina relationer på arbetet 

 

Relationellt 

hållbart 

värdebaserat 

ledarskap 

	

	

Av egen erfarenhet vet vi att förskolans/skolans 
värld är fylld av utmaningar. Vardagen är full av 
relationer att hantera, både med personal, 
barn/elever, föräldrar m.fl. Många vill ha Din 
hjälp, Ditt stöd och Dina svar på komplicerade 
frågor. 
Forskning om rektorers ledarskap visar att de 
skolledare som skapar tillit hos personalen och 
som får samspelet med och mellan lärarna att 
fungera är en dokumenterad framgångsfaktor. 
Den här utbildningen ger tid för reflektion och 
utrymme för Din egen process som ledare.  
Vad behöver Du som skolledare för att nå ett 
mer hållbart ledarskap? Vad behöver Din personal 
för att må bra på sin arbetsplats och orka bidra till 
en framgångsrik skola/förskola? 
När utmanas du i Din värdegrund och hur 
hanterar du de frågorna när det blåser ”kraftiga 
och utmanande vindar”?  
Den här ledarutbildningen gör verkligen 
skillnad på djupet. Du får jobba med det som 
berör och är nära dig.  
	

Gruppen är sammanhållen och alla har 
förståelse för dina frågor och utmaningar vilket 
bidrar till ett utökat stöd och ger oss möjlighet att 
fördjupa oss i det som är unikt för just rollen som 
förskolechef/rektor.  
 
Kursdatum för förskolechefer: 
Internat 18-19 september 2017 
Externat 13 oktober, 15 november 
Externat 31 januari-1 februari 2018 
Återträff 4 maj 2018 
Kursdatum för rektorer: 
internat 15-16 januari 2018 
externat 21 februari, 21 mars 
externat 26-27 april 
återträff 3 oktober 
 
Pris: 19 500 kr exkl. moms 
Internatkostnad tillkommer vid första tillfället 
 
Välkommen att kontakta oss för mer 
information och anmälan 
	

2017 
2018 

Lena	Söderlind,	aukt.	
gestaltterapeut,	leg.	lärare.	
Lång	erfarenhet	av	arbete	med	
människor.	Gedigen	erfarenhet	
som	skolledare	

För	mer	information		
Hemsida:	www.lenasoderlind.se	
Telefon:	0731-561414	
E-post:	Lce.soderlind@gmail.com	
	

Ann-Sofie	Romlin,	Msc	
Gestaltpsykoterapi,	
handledare,	utbildnings-
konsult,	lärare	och	
mindfulnessinstruktör	

För	mer	information		
Hemsida:	www.gestaltterapeuter.se	
Telefon:	070-3930985	
E-post:	romlin@gestaltterapeuter.se	
	


