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Värdegrundens fortbildningar
Värdegrunden.se har lång erfarenhet av kunskapsöverföring inom värdegrund. I
våra professionella uppdrag ställs vi ofta inför situationer där vi ska hantera och
fatta beslut i viktiga moraliska frågor. Det är spännande och utmanande, men
kräver samtidigt kompetensutveckling.
Samtliga fortbildningssteg går även att genomföra som enskilda utbildningar.

Fortbildningar
Steg 1 - Våga ta moraliskt svåra beslut
Grundkurs och inspiration till ett givande värdegrundsarbete, där praktiska utmaningar blandas
med reflektion och diskussion. Under hela kursen finns en växelverkan mellan teori och
praktik. Genom att sätta deltagarna i moraliska dilemman relevanta för deras arbete skapar vi
en plattform för gemensam värdegrund. Vi ger konkreta förslag på hur värdegrund kan
integreras i verksamheterna och hur läromedlet Värdegrunden.se fungerar.
Innehåll:
» Fortbildning
» Utbildningshäfte
» Skollicens Värdegrundshandboken Online
» Tid: Halvdag
» Pris: 9 000 kronor (Priset är exklusive moms, resa och boende)

Steg 3 - EQ-plan
Vi lägger grunden för skolans EQ-plan. Med stöd av teori och praktiska exempel går vi igenom
följande beståndsdelar:
» Skolans Vision » Skolans mål » Förväntningar (Förälder, elev och personal) »
Ordningsregler » Konsekvensstege/Åtgärdstrappa » Likabehandlingsplan » Arbetsplan » Brev
till föräldrar
Innehåll:
» Fortbildning
» Utbildningshäfte
» Skollicens Värdegrunden.se
» Tid: Halvdag
» Pris: 9 000 kronor (Priset är exklusive moms, resa och boende)
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Steg 3 - Ledarskap i klassrummet"
Har du som lärare de rätta verktygen för att klara alla situationer som kan uppstå i ett
klassrum? Ibland störs arbetsron av pratiga elever eller grupper. Konflikter kan uppstå och du
behöver i din roll som pedagog utveckla dina sidor så att du blir en riktigt bra ledare i
klassrummet. Alla kan utvecklas, livslångt lärande är riktad till såväl vuxna, som barn och
ungdomar.
Frågor som kursen behandlar:
» elever som strular och knepiga situationer
» Elevens behov och gruppens behov
» Gemensamma normer, förhållningssätt och värdegrund
» Tillit och samspel
» Samtal som utvecklar eleven och ökar förståelse
» Konflikthantering
» Kritik och beröm
» Uppmuntra, förmedla hopp
» Skapa förståelse och sammanhang
Tid: heldag
Grupp pris: 14 500 kronor (Priset är exklusive moms, resa och boende)

Tillägg – Teambuilding
Kursen går att genomföra som separat utbildning eller tillsammans med de övriga stegen.
Hur fungerar ett team och hur får vi det att gå framåt? Dagens skola är i behov av fungerande
team som utvecklar verksamheten tillsammans. Människor behöver varandra för att lyckas
men risken finns att de inte fungerar optimalt tillsammans. Syftet med fortbildningen är att ge
gruppen kunskaper och erfarenheter så att de direkt kan börja bygga sitt team och skapa ännu
bättre förutsättningar för sin skola. Vi blandar teori med praktiska övningar.
Frågor som kursen behandlar:
» Vad ett team är?
» Hur man bygger ett team och olika faser i teamets process?
» Att fungera som ett team?
» Få gruppen att jobba tillsammans och skapa delaktighet
» Genomgång av vilka roller ni behöver
» Utmaningar som påverkar gruppen och teamet
» Sätta mål kopplade till visioner och strategier
» Skapa bra spelregler med gruppen samt hantera normer, värderingar, och beteenden
Tid: Halvdag
Grupp pris: 9 000 kronor (Priset är exklusive moms, resa och boende)
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