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Skolhandledarföreningen är en ideell och nationellt baserad förening där medlemmarna har 
en kvalificerad processinriktad handledarutbildning och tillgång till ett nätverk att utbyta 
erfarenheter i. 
 
Enligt föreningens stadgar § 2 är Skolhandledarföreningens uppgift att inom 
utbildningsväsendet och genom sina medlemmar: 

- sprida kunskap om handledning 
- verka för hög kvalité för den handledning som där bedrivs 

samt 

- möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan handledare 
- tillhandahålla en hemsida 
- uppmuntra nätverksbyggande runt om i landet 

- söka samverkansparter som gagnar föreningens syfte och medlemmarnas behov  
 

Skolhandledarföreningen har under 2019 åter samarbetat med, Arbetsgruppen för 
Vidareutbildningsprogrammet för verksamma handledare, som erbjuder två utbildningsdagar 
per termin.  
Ansvaret för att anordna utbildningsdagarna ligger på Arbetsgruppen för 
Vidareutbildningsprogrammet. Föreningen ansvarar för fakturering, att via vårt nätverk sprida 
information om dagarna, information som också läggs på föreningens hemsida. Det 
ekonomiska överskottet kommer föreningen tillgodo.  
 
Föreningen består av medlemmar som ska verka för: 

• Att aktivt sprida erfarenheter internt och externt om på vilket sätt handledning kan göra skillnad i 
utbildningsväsendets kvalitets- och utvecklingsarbete 

• Att stärka synen på det kollegiala lärandet som växer fram inom skolområdet och inom de pågående 
nationella satsningarna. 

• Att aktivt påverka så att de nyutexaminerade lärarna får det stöd som är avsett under 
introduktionsåret och att i det sammanhanget lyfta fram handledning som en väl beprövad metod.  

• Att öka antalet medlemmar. 
 

Ovanstående punkter är riktade till alla föreningens medlemmar.  
Styrelsen förväntar sig därför att alla är aktiva i dessa frågor. 
 
Under 2019 har föreningen arbetat utifrån Verksamhetsplanen 2019 antagen på årsmötet.  
Se nedan Verksamhetsplanen för 2019 med efterföljande kommentar: 
 

1. Att framhäva handledning som redskap i det kollegiala lärandet för att utveckla demokrati och 
värdegrundsarbetet i förskolans/skolans samhällsuppdrag dvs som skrivs fram i styrdokument 
 

2. Att tillsammans hålla oss uppdaterade kring aktuell förskole - skolutveckling, uppmärksamma reformer 
på skolområdet, reflektera och kritiskt granska dess konsekvenser för en skolhandledares uppdrag samt 
uppmärksamma och sprida aktuell forskning med relevans för handledning i förskola/skola. 
 

3. Uppmuntra medlemmarna att bidra till innehållet i de öppna föreläsningarna genom att dela med sig av 
sin kompetens, sina erfarenheter och presentera olika metoder som främjar reflektion i skolan. 
  

4. Att anordna öppna föreläsningar och medlemsdagar samt fortsätta samverka med Arbetsgruppen för 
Vidareutbildningsprogrammet och NGS-group. 
 

5. Att främja dialog mellan styrelse och medlemmar genom utskick, kontinuerligt uppdatera vår hemsida 
och facebookgrupp. 
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6. Att för medlemmarna planera och genomföra en längre utbildning under HT19/VT20 i processledning 

och aktiverande metoder, som delvis finansierat av det ekonomiska överskott som föreningen har.  
 
Kommentar: Samtliga punkter har verkställts. Vi kan konstatera att 2019 åter varit ett mycket aktivt och spännande år.  
7 digitala medlemsbrev har skickats till medlemmarna med information om föreningens aktiviteter. Till varje öppen 
föreläsning/aktivitet skickas även en inbjudan ut samt påminnelser om aktiviteter. 
För information om de öppna föreläsningarna se sammanställning nedan 
  

Programverksamhet: 
2019 års aktiviteter anordnade av föreningen samt av samarbetspartnern Arbetsgruppen för 
Vidareutbildningsprogrammet VUB. 
 

våren 2019 innehåll plats Antal deltagare Huvudansvarig 

15/2 
 

Att skapa 
tillgängliga  
lärmiljöer 
Ewa Bohlin 
 

ABF-huset 
Hedensalen 
kl.13.00-16.00 

INSTÄLLT 
pga få 
anmälningar 

Styrelsen 

15/3 Systemtänkande 
förståelsebaserat 
ledarskap och 
mötets magi 
Pär Eriksson 

ABF-huset 
Sandlersalen, 
kl. 9.00 -16.00 

29 deltagare 
varav 7 icke 
medlemmar 

 

Arbetsgruppen för 
Vidare utbildnings-
programmet 
VUB  

15/3 Årsmöte ABF-huset 
16.30-18.00 

8 medlemmar Styrelsen 

24/3 Workshop –  
Genus/gestaltning-  
Eva Amunds-
dotter 

Kulturfyren 
10 - 17, lunch 
på egen hand 
samt vin och 
ost 16-17 

8 deltagare 
endast för 
medlemmar 
 

Styrelsen 

5/4 Aktiverande 
metoder för 
processledning 
och 
grupphandledning 
Jan Platander 
Eva Anderberg 

ABF-huset 
Hedénsalen, 
kl.13.00-16.00 

24 deltagare 
varav 2 icke 
medlemmar 

Styrelsen. 

17/5 
 

Handledning 
utifrån ett 
lösningsfokuserat 
arbetssätt Stefan 
Heimer 

ABF-huset 
Sandlersalen, 
kl.13.00-16.00 

25 deltagare VUB 

hösten 
2019 

innehåll plats Antal deltagare Huvudansvarig 

17-18/8 
 

Aktionsmetodik i 
arbetslivet 
Jan Platander 
Eva Anderberg 

Hälsans hus 16 medlemmar 
 

Styrelsen 

27/9 Reparativ rättvisa 
Eva Fahlström 
Borg, Eva 
Anderberg, Bi 
Dahlborg 
 

ABF-huset 
Hedénsalen, 
kl.13.00-16.00 
 

15 deltagare 
varav 6 icke 
medlemmar 

Styrelsen 
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11/10 Stöd för 
skolnärvaro 
Malin Gren Landell 

ABF-huset 
Sandlersalen, 
kl. 9.00 -16.00 

21 deltagare 
varav 1 icke 
medlem 

VUB 

19-20/10 Aktionsmetodik i 
arbetslivet 
Jan Platander 
Eva Anderberg 

Hälsans hus 16 medlemmar Styrelsen 

25/10 Kollegial 
handledning 
Elisabeth Åsen 
Nordström 

ABF-huset 
Branting- 
salen, kl. 
kl.13.00-16.00 

22 deltagare 
varav 3 icke 
medlemmar 
 

Styrelsen 

6/12 Bättre med en bra 
berättelse 
Roland Widlund 

ABF-huset 
Sandlersalen, 
kl. 9.00 -15.30 

18 deltagare 
varav 1 icke 
medlem 
 

VUB 

 
Övrigt 
Föreningen hade under vt 2019 ökade intäkter p.g.a ökat medlemsantal (ca 100 st) och p.g.a 
samarbetet med Vidareutbildningsprogrammet.  
Under ht 2019 har antalet anmälningar till Vidareutbildningsprogrammet minskat vilket i 
nuläget skapat minskade intäkter.  
Samarbetet med Arbetsgruppen för Vidareutbildningsprogrammet har inneburit ett utökat 
program, vilket vi hoppas kunna fortsätta med om vi lyckas få fler anmälningar.  
 
Styrelsen har under kalenderåret haft 9 sammanträden och möten inklusive det 
konstituerande mötet samt en hel arbetsdag i juni. Årsmötet ej inräknat. 
En hel del av styrelsens arbete har också skett via telefon och mail. 
 
Årsmötet hölls sedvanligt i mars.  
 
Styrelsen tackar NGS Vikariepoolen för gästfrihet och gott samarbete.  
 
Styrelsen tackar också de medlemmar som medverkat under året och hoppas att fler ser våra 
öppna föreläsningar och Vidareutbildningsprogrammet VUB, som en möjlighet att sprida 
erfarenheter på framöver.  
Vi ser också fram emot föreningens fortsatta utveckling. 
 
Skolhandledarföreningen 13 mars 2020 
 
 


