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Teman för ledarskapsprogrammet 2019-2020 

● Strategin och det nya ledarskapet 

● Strategidrivet förändringsarbete 

● Att utveckla ledningsgruppsarbetet 

● Att kommunicera och föra dialog 

● Förmannens roller och ansvar, arbetsjuridik. 

● Självkännedom och självledarskap 

● Coachande ledarskap 

● Att leda och utveckla sitt eget team 

● Att föra utvecklingssamtal







Johtamisella pedagogista hyvinvointia –

Genom gott ledarskap uppnår vi pedagogiskt 

välmåendeLaila Andersson VD/ rektor Prakticum

Jag har under corona-krisen satt tid på att se framåt och funderat på vad vi lärt oss

under de här månaderna. Till en hurdan vardag återvänder vi? Det gäller att inte enbart

vara en visionär ledare och fokusera på det vi vet att vi har framför oss utan att också se

längre fram, bakom horisonten, där en möjligtvis bättre framtid väntar oss. Som en god

ledare gäller det dessutom att få med alla andra på den resan och för det behöver vi en

framtidsstrategi och inte enbart en exitstrategi. Ingen av oss har en kristallboll för då

hade vi inte varit där vi nu är, men vi kan lära oss av det vi varit med om. Erfarenheter av

kriser gör att vi är bättre förberedda på nästa kris, för den kommer att komma.

För att skapa pedagogiskt välmående gäller det först och främst att återskapa känslan av

KaSam dvs. känslan av att man är delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och

meningsfullt också under kristider. Ensam är inte stark, allra minst i kristider. Vi är

starka tillsammans. Det som är utmärkande för alla kriser är att det oförutsägbara sker

snabbt vilket leder till osäkerhet. Man måste som ledare vara beredd att både tänka och

agera snabbt och tydligt men så att man beaktar all den info som i den stunden finns att

få. Efteråt är det alltid lätt att vara efterklok men om man i den stunden med den vetskap

man hade agerade så bra man kunde så är det bra nog. Mer kan ingen kräva av sig själv

eller andra.



I krissituationer skall man som ledare sträva efter att vara anträffbar och närvarande.
För mig personligen är det viktigt att komma ihåg att alla tar in och tolkar det sagda
på olika sätt. Under den här våren har ordet resiliens lyfts fram gällande såväl
enskilda personer som hela samhällen. Förmågan att stå emot och återhämta sig från
påfrestningar och kriser hjälper oss och därför är en samhällelig resiliens viktig och
något vi alla utbildningsanordnare skall vara med och bygga upp för framtiden.




