
LARS	GUSTAFSSON	
Mitt	namn	är	 Lars	Gustafsson	och	 jag	har	haft	 förmånen	att	 få	 arbeta	med	människor	 för	
människor	 i	hela	mitt	yrkesliv.	 I	olika	chefsroller,	som	konsult	och	utbildare	har	 jag	arbetat	
med	jagets,	lagets	och	verksamhetens	förbättringsresa,	från	nuläge	till	önskat	läge.	Med	en	
ledarskapserfarenhet	från	prisbelönad	chef	till	avsked	vet	jag	vad	det	innebär	att	gå	igenom	
olika	faser	som	individ,	grupp	och	organisation.		
	

	
	
De	 senaste	 nio	 åren	 har	 jag	 arbetat	 på	 heltid	 som	 föreläsare,	 utbildare	 och	 konsult	 med	
fokus	på	medarbetarskap,	ledarskap,	organisation	och	kvalitetsarbete.	Med	uppdrag	i	många	
olika	branscher	och	på	alla	olika	nivåer	har	jag	utvecklat	enkla,	medskapande	och	utmanade	
arbetssätt	och	verktyg.	 Jag	är	 certifierad	utbildare	 i	 Förändringens	 fyra	 rum	och	har	 i	mitt	
samarbete	med	professor	Bengt	Klefsjö	fått	en	fördjupad	kunskap	i	offensivt	kvalitetsarbete	
och	dess	 ledningsverktyg.	 I	 föreläsningar	och	utbildningar	används	mycket	musik,	 film	och	
praktiska	övningar.	 I	samarbete	med	musiker	Anna-Lena	Winter	erbjuds	även	föreläsnings-
konserter.	Med	skräddarsydda	föreläsningar,	utbildningar	och	konsulttjänster	och	ett	starkt	
engagemang	i	allt	jag	gör,	vill	jag	leva	min	och	företagets	vision.	
	

Att	byta	ett	ord	eller	två,	gjorde	det	lätt	att	gå.	
Alla	människors	möten	borde	vara	så.	

	

	 	



REFERENSER	
	
Föreläsningar	
Alla	föreläsningar	skräddarsys	utifrån	kundens	behov	och	intresse.	Med	föreläsningar	på	de	
stora	konferenserna	inom	välfärdsområdet	och	i	personalrummen	runt	om	i	landet	och	alltid	
med	engagemang	och	känsla	för	målgruppen.	
	

	
	

	
	
Några	referenser	föreläsningar:	
Birgitta	Hartzell,	konferensansvarig	Skolporten	
Janne	Huttunen,	vd	Ability	Partner	
Henrik	Ahlberg,	rektor	Skarpnäcks	skola	
Bengt	Klefsjö,	professor	i	kvalitetsteknik,	Luleå	Tekniska	Universitet		
Annelie	Nergård,	MO-chef	Göteborg,	Riksbyggen	
	
	
	
	
	
	
	 	

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'$(")$$*+%! "#$%&!%#'()%#'(*+(,#-((./0(1!
23.45*1/!67! ! 81%&!9:;<!=99!>:<!
?<:!>?!8@AB! ! C1DD&!EEE0%#'(*+(,#-((./0(1!

,-.%/01%2131%04!%56%7899-.:%1;;13/%<3%,-.%=;.-%38!=&.%
!

F$! (,G'! (,5/H$*,! $/-I'! /J#! +,K#/$/*#'! .LM!
-I'5/H'$/*#'! $! #'D1,(%$41,0! F$! 35//1'! .((!
3#/(31!DGH1!(,'1((#H1N!.,$%%'5L3%$*#!.LM! %$,1!
+OO*$4/#! 1K1%%#/G,0! PI'! #,,! M#/,1'#! I3#H1!
3'#4! OG! 34#%$,1,! .LM! 1--13,$4$,1,! KG(,1! 4$!
#'D1,#!,$%%(#KK#/(!.LM!(J(,1K#,$(3,0!Q1,!5'!
1/*#*1'#H1! .LM! 3.KO1,1/,#! K1H#'D1,#'1!
.LM! %1H#'1! $! 1/! 45%(3I,,! .'*#/$(#,$./! (.K!
,$%%(#KK#/(!(3#O#'!1/!D'#!41'3(#KM1,0!!
!

R+'!*I'!4$!-I'!#,,!1/*#*1'#N!+,K#/#!.LM!-I'S
D5,,'#!4#'#/H'#T!!
!

R+'! DJ**1'! 4$! ,$%%(#KK#/(! 1/! 3+%,+'! .LM!
(,'+3,+'!-I'!#'D1,(*%5HU1!.LM!O'1(,#,$./T!!
!

F$%3#! 5'! -'#K*G/*(-#3,.'1'/#! .LM! 4$%3#! 5'!
-#%%*'.O#'/#T!
!

R+'! (3#O#'! 4$! ,$%%(#KK#/(! 1/! #'D1,(O%#,(!
H5'! 4$! #'D1,#'! K1H! '5,,! (#31'N! OG! '5,,! (5,,!
.LM!$!'5,,!,$HT!
%
/>)(?@%
PI'1%5(/$/*1/(! (J-,1!5'! #,,! $/(O$'1'#N!K.,$41'#!.LM!+,K#/#!4#'U1!H1%,#*#'1! ,$%%! #,,! ,#! J,,1'S
%$*#'1!1,,!(,1*!$!U#*1,(N!%#*1,(!.LM!41'3(#KM1,1/(!-I'D5,,'$/*(#'D1,10!
%
=++?ABCC@%

! V1H#'WXYZY!K1H#'D1,#'X[YP8!.LM!,$%%(#KK#/(X\"Z282]W!
! PI'5/H'$/*1/(!-J'#!'+K!^!3.%%1*.'/#N!41'3(#KM1,1/!.LM!U#*!!
! X.KK+/$3#,$./!.LM!3./-%$3,M#/,1'$/*!(.K!+,41L3%#'!.LM!-I'D5,,'#'!
! X4#%$,1,(#'D1,1,(!YA_!^!45'H1'$/*#'N!#'D1,((5,,!.LM!41'3,J*!

!
8D%)E#?CF$"#?+%
V#'(! `+(,#-((./! 5'! -I'1%5(#'1N! +,D$%H#'1! .LM! 3./(+%,! K1H! -.3+(! OG! K1H#'D1,#'(3#ON!
%1H#'(3#ON! .'*#/$(#,$./! .LM! 34#%$,1,(#'D1,10! V#'(! M#'! -G,,! KJL31,! +OOK5'3(#KM1,! -I'! ($,,!
#'D1,1! $/.K! 45%-5'H(.K'GH1,! .LM! 1'MG%%$,! -%1'#! .%$3#! 34#%$,1,(+,K5'31%(1'! .LM! %1H#'(3#O(S
O'$(1'0!PI'!K1'!$/-.'K#,$./!.K!V#'(!.LM!4#H!M#/!1'DU+H1'!(1!EEE0%#'(*+(,#-((./0(1!
!
;EGH"%I'+H?#%%
%

!"#$%&'()*+',-.'%&'/&(.%$$)&('0*1'/&$2/.%.)&3%',-.%45$&/&67'844)'9)6'()4)3%':%3'$%&).%'(;*+(%')(('3%('<).'./+(/6('=.)>'&;((/6('0*1',.):,-.('2?'
%(('.04/6('$5((@'A?'$%&('2?'3)6%&'/'%&'40+)4'(-:3'2?'$;.%'+)&'<).)'%&'#(:)&/&6',-.'<%:'$0:'1%4$(')((',-.$-+)'<5*+)',04+$'/&(.%$$%>':%&'3#'
4;*+)3%$':%3'3%(@!")*+'5&'%&'6?&67!!"X'./.-.*H1KJ/H$*M1,1/a!
'
!B/'</44'()*+)'3/6',-.'%&'$#<%.5&',-.%45$&/&6@'C#',/*+'%((':%3%4=%(;6'2?'D>E'/'%&'$+)4)'F'G'H@!!"P.3+(!].''a!!
!
!8<'#(<5.3%./&6).&)')(('3-:)',/*+'3#'1-6$('=%(;6'I0*1'3%(()'/'%&':;*+%('1?.3'+0&+#..%&$>'$0:'3#'$%.')<'2.06.)::%(J@'K-6$()'=%(;6'<).'H'
0*1'3%(',/*+'3#'6%&0:6?%&3%',-.#(0:'%&'3%4'!HHH!>'L0.'0*1'(/44'0*1':%3'FM7!'!"WbZc!b/,1'/#,$./#%!OG!+OOH'#*!#4!WbQY!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'$(")$$*+%! "#$%&!%#'()%#'(*+(,#-((./0(1!
23.45*1/!67! ! 81%&!9:;<!=99!>:<!
?<:!>?!8@AB! ! C1DD&!EEE0%#'(*+(,#-((./0(1!

,!-./0120.&/3%045%!67/82%./29%%
%

!
!
F#G!41,!4$!.H!4I'#!5%G'1(!D1J.4!.KJ!-L'45/,/$/*#'M!F#G!5'!34#%$,1,!.KJ!J+'!#'D1,#'!4$!H1G!
G1,!NI!D5(,#!(5,,M!O+'!(3#N#'!4$!,$%%(#HH#/(!1/!41'3(#HJ1,!G5'!#%%#!$GP1'!D1Q#3#(R!#%%#!,#'!
#/(4#'R!G5'!#'D1,(*%5GQ1R!'5,,!$/(,5%%/$/*!.KJ!G1/!5%G'1(!D5(,#!#%%,$G!J#'!JL*(,#!N'$.'$,1,M!
%
!"#$%%
!"#$%&'()(*$(+!"#$%&'$())'%$$'!"#$%!#%&'(%)*+%,&#,-.#/,+%0*+%,&#'*/+#&1!)*#2,&2)"+*#0")2+3!#!"#$
!""#!"##$%&&%'$(&)*(*"'%(+,##)-,.(/0.12!!.%(3%-)!4(#%-)!(,56(7).+$%&6)!)'8!!
%
!"#$%%&'())&*%

! @%G'1.H(.'*!$!-L'5/G'$/*!
! "#HH#(!($(,#!4#%!.KJ!N#NN#(!34#%!
! S4#%$,1,1,(#'D1,1,(!TAU!
! T,,!*L'#!'5,,!(#31'R!NI!'5,,!(5,,!.KJ!$!'5,,!,$G!
! V1G#'WSTXT!H1G#'D1,#'SYTZ8!.KJ!,$%%(#HH#/(S["X282\W!
! S./-%$3,J#/,1'$/*!.KJ!D1(45'%$*#!D1,11/G1/!
! S.HH+/$3#,$./!(.H!-L'D5,,'#'!

!
!"#$%&'!"#$%&'%
!"#$%&'$(")$$*+%,#%-+%./01-(%'22$1"(("3%)4#-5,$"#-%*06%'(7853"#-%$*.%'(."+"#%*06%9-#%+/"%
!"#$!"%&'()!*)+",-#$%-!.)/",-!"#$%!&'%()*+,)'-%./$#$&%!"#$#0)1%!&)23!#.4&#!)!"#$%&'()*+,$!"#$
!"#$%& '"()%& *+,("-.!"#$]! !"#$ %!&'()(&*'+)(,-./$ !"#$ %&'()$ *+,-)$ .//#0)(! !"#$ %&''()*#+$
!"#$%&"!'()*&+$#,"-"!(%.,(/0120!+3!"#$%&'()&#(*&#+(+,&!!&%(+-'!!"#$%&#'!$&()*+,-./#/((#0+/#1(!"
!"#$%&"#%'#&())*+%,)'#"%-)*."%./")*!"!#$!%&'(")#"'*+,-*)"./'#(/0#!"#$%"&'("&$#))&*"+%)%&$,-&./%'&
!"#$%&'()'*+,#$*-+./0!!"#$%&#$'()*#%+,'*($!!!"#$%&'(&)$*&&+,"&-!!
!
3:;<"%='+<>#%
ZL'1%5(/$/*#'!.KJ!+,D$%G/$/*#'!$/.H!5%G'1.H(.'*!J#'!1,,!(/$,,D1,^*!NI!>R<!#4!_0!
!
!"#$%&'$()$*++$,-./*$01'*$23++'($456$23++'($-$*'2(+(+7!$ !"()$238+*$%4'+2-.9)-)0$,-$)&04)8-)$6*%+7!$
!
!"#$0*,$:-0$*'2(+80.39/()$+-..2*;*<$=>?@777!$ A(0-4)$B*..*)9C$DEF$*,$9(.+*0*')*$6*9($8,*'*+$6108+*$2(+G0(+<$:G5;(+$2'*7
$ $
!"-)$%1'(.38)-)0$H&$I.9'(4:84'089*0*')*$%-5;$.G8*)9($#+,3'9('-)08'(8#.+*+J$K.*)9$9(+$238+*$84:$/*0$.G88)*+$H&$8;'(,$()$*,$9(.+*0*')*J!$
$
L-..$21'/*$:(9$*++$+*5;*$%1'$()$%*)+*8+-8;+$%1'(.38)-)0$84:$9#$6*9($%1'$488$H&$>++()94<$9#$6*9($()$H('%(;+$2*.*)8$:(..*)$*..,*'$456$0.39/(<$
:G5;(+$2'*J$M$9-)*$%1'(.38)-)0*'$%1'$*..$NBOPH('84)*.$%-5;$9#$(++$8+'&.*)9($#+,3'9('-)08'(8#.+*+<$+*5;7$
$

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'$(")$$*+%! "#$%&!%#'()%#'(*+(,#-((./0(1!
23.45*1/!67! ! 81%&!9:;<!=99!>:<!
?<:!>?!8@AB! ! C1DD&!EEE0%#'(*+(,#-((./0(1!

,-./%01&&1/%23!!%&-104/%5%4/%-461%3%07!,7-84/6%297/62%%
%

F,,!+,$-'G/!+HHI'#*1,!.JK!1,,!L1ID.'*#'H1'(H13,$4!*M'#!'5,,!(#31'N!HG!'5,,!(5,,!.JK!$!'5,,!,$I!
-M'+,(5,,1'!#,,!4$!#'D1,#'!,$%%(#LL#/(!.JK!(O(,1L#,$(3,0!P$!D1KM41'!541/!K#!1/!D1'1I(3#H!.JK!
(,'#,1*$1'!-M'!#,,!4#'#!$!(,5/I$*!-M'5/I'$/*0!Q+'!(3#H#'!4$!,$%%(#LL#/(!1/!3+%,+'!.JK!(,'+3,+'!
I5'!$IR1'!D1S#3#(N!#%%#!,#'!#/(4#'N!I5'!#'D1,(*%5IS1N!'5,,!$/(,5%%/$/*!.JK!L1ID.'*#'1/(!D5(,#!
K#'!KM*(,#!H'$.'$,1,T!UM%S!L1I!HG!1/!45%-5'I('1(#!-'G/!4#**#/!,$%%!*'#41/!I5'!1*/#!D1'5,,1%(1'N!
'1-1'1/(1'!,$%%!#3,+1%%!-.'(3/$/*!.JK!3./3'1,#!1V1LH1%!+,L#/#'!.JK!*1'!(,MIW!
!
!

!
%
!"#$%%
!"#$%&'()(*$(+!"#$%&'$())'%$$'!"#$%!#%&'(%)*+%,&#,-.#/,+%0*+%,&#'*/+#&1!)*#2,&2)"+*#0")2+3!#!"#$
!""#!"##$%&&%'$(&)*(*"'%(+,##)-,.(/0.12!!.%(3%-!"#$%&'!"$()*$+!,-.&/*!"!01!!
%
!"#$%%&'())&*%

! !"#$%&$'()'*+,-.'$&-/&),0'+1&$'1%&,&02)(2$311%/42))'+!
! !"#$%$&'()*%+,''%-$./0+%'()*%X!!"#$!%&#'#()$*"+$'",!"%#(-$&#$./!
! !!"#$%&!'()!*#'$+,--$.(+((#'(/0!&#'!,#)!X!!"#$%&'#$%$()*#+!
! !"#$%&'()(*+"#$%,"-$%'.(/0*123*-455!"##"$!%&'()*)+,!

!
!"#$%&'()*+&',%
!"#$%&'$(")$$*+%,#%-+%./01-(%'22$1"(("3%)4#-5,$"#-%*06%'(7853"#-%$*.%'(."+"#%*06%9-#%+/"%
!"#$!"%&'() !*) +",-#$%-!.) /",-!"#$%!&'%() *+,) '-%./$#$&%!"#$#0) 1%!&) 23!#.4&#!) (5) 6#) &$*!%)
!"#$%&%#'%&#() *#"+) ,-.$-&/'"+&0/%12) '0'"+) !"#$%#&'() #*+) ,$-&.#(/#&0/-101&213) #*+) %4&)
!"#$%&'"()%&*+,("-.!"#$Y!!"#$%!&'()(&*'+)(,-./$01-&2$-&&-,!!"#$#%&#'()*+,),-./ 01&*2&#'3,/&45/
!"#$%&'()*+,-*$,./#01, "2(31,!""#$%&' ()$' *+,,!-.$/' $.&0+-.$/',1-#0&2.3.$' +42' 567(6$#8Y
!"#$%&'()&#(*&#+(+,&!!&%(+-'!!"#$%&#'!$&()*+,-./#/((#0+/#1(!"!"#$%&"#%'#!"##$%&'#()*&+#$,*&,-*#$!"!#Y
!"#$%&'()'%*+,-*('./%)&/0)!"#$%"&'("&$#))&*"+%)%&$,-&./%'&#0,-&123'2"4$,-"54%)6!!
!"#$%&#$'()*#%+,'*($!!!"#$%&'(&)$*&&+,"&-!!
!
/:;<"%='+<>#%
UM'1%5(/$/*#'!$/.L!45%-5'I(.L'GI1,!K#'!1,,!(/$,,D1,O*!HG!>N<!#4!Z0!
!
!"#$%&'($)*(+'(,-./'0$%++'1)'$+.%!( !!"#$"%$&%'$()*#"%$+*#,*)-./)"00,*0*%)%$1+0"#,*)&#%2&1*1"#,*3334)
)
!23(45.(+'(&%%(6/78&(09.&(:#%%.+();<(:#%%.+(/(&.:+%+%=!( !2+'(:#$%&(4).%:/7>'/'0(6/('50)'$/'(<&4%=!(
!
!23(0&6(*/0(&.:+%$07#>8+'(%/77:&1&?(@ABC===!( ( !2+'(:#$%&(49.+7#$&.+'(8&0('50)'$/'(<9.%=!!

goda uppväxtvillkor goda levnadsvillkor 

åter till 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'$(")$$*+%! "#$%&!%#'()%#'(*+(,#-((./0(1!

23.45*1/!67! ! 81%&!9:;<!=99!>:<!

?<:!>?!8@AB! ! C1DD&!EEE0%#'(*+(,#-((./0(1!

,-./012%!340%567%!8-0%9%/0-:3%3!3/1%;81,0%<-.,.=173>%%
F'$,$G(H1II1,!(3#!(,$I+%1'#!1%141'/#(!+,41J3%$/*!.JH!%5'#/G1!(#I,!1'DK+G#!1/!I1/$/*(-+%%!

-'$,$G0!2/!34#%$,#,$4!-'$,$G(41'3(#IH1,!5'!H1%,!#4*L'#/G1!-L'!#,,!-%1'!1%141'!(3#!/M!IM%1/N!!
%

%
!"#$%%
!"#$%&'()(*$(+!"#$%&'$())'%$$'!"#$%!#%&'(%)*+%,&#!
!"#$%!&'()&'!*$+)%&$*,-.)$/!*/.0&)$(0./&1-$!
!"#$%&&$!"##$%&&%'$(&)*(*"'%(+,##)-,.(/0.O!
!"##$%&'%()#!"#$%&'&(!)*++*'!!!"!"!"#$%&!'!
!"#$%$!"#$"%&&"'()*")()+)*",$*"-$(),!!!
!

%
!"#$%&!"#$$%&'((%)!!""!#$%#&!'%$(!)$%""'$*++)!"%'$+,$'#!$-.#!"/01213%#$456$74#8064+!!%

! P.I.Q#RR$1/(S!8E11/(!.JH!A.3(,#4(D#'/!

! T131/(!D1,UG1%(1!-L'!%5'#/G1,!
! V1,!-L'5/G'#G1!+RRG'#*1,!.JH!4M',!/+%5*1!!
! W,,!(U(,1I#,$(1'#!.JH!-L'D5,,'#!4M',!4#'G#*(#'D1,1!X!4M'!-'$,$G(R'.J1((!

! Y$3,$*#(,!#,,!*L'#!4#'K1!G#*S!41J3#S!IM/#GS!,1'I$/!.JH!M'%
! W,,!(U/%$**L'#!.JH!G.3+I1/,1'#!4M',!4#'G#*(#'D1,1%
! YM'!$GZ!.I!1/!D'#!(3.%G#*!-L'!4#'K1!1%14!X!I1%%#/'+I(R'.J1((1/(!D1,UG1%(1!

! [M!H5'!(3#!4$!#'D1,#!I1G!+,45'G1'$/*S!'1(+%,#,#/#%U(!.JH!-L'D5,,'$/*(M,*5'G1'%
! YM'!-'$,$G(R'.J1((!-'M/!R%#/1'$/*!,$%%!/U!R%#/1'$/*!X!1,,!4#'4!$!-L'D5,,'$/*(HK+%1,%
! [M!H5'!*L'!4$!4M'#!3.%%1*.'!I1G(3#R#/G1!$!-'$,$G(R'.J1((1/!

! "L,1/!(.I!-L'D5,,'#'!.JH!*1'!3'#-,!

! \.II+/$3#,$./!.JH!3./-%$3,H#/,1'$/*!

!

!

!"#$%&'()*+&',%
!"#$%&'$(")$$*+%,#%-+%./01-(%'22$1"(("3%)4#-5,$"#-!!"#$%&'()*+,-$.!/$%&/+0+,$!"#$1-,$02+$
!"#$!"%&'()!*)+",-#$%-!.)/",-!"#$%!&'%()*+,)'-%./$#$&%!"#$#0)1%!&)23!#.4&#!)!"#$%&'()*+,$!"#$
!"#$%& '"()%& *+,("-.!"#$O! !"#$ %!&'()(&*'+)(,-.! !"!#$% &'()(*#(+,-./0-01% #23% 45#.6#(+70!"!"#$
!"#$%&'()*%!!""#$%&!!"#$%&''()*#+!!"#$%&'()*+,#-.,/,*'0()(),)/$$!*11*2!,1(3,4(3*+#+(',45,
!"#$#%&#'(&)%*+*,!(-.&!"#$%"#&$&'"((")$&*+!!"#$%&#'!$&()*+,-./#/((#0+/#1(!"!"#$%&"#%'#&())*+%,)'#"%
!"#$%&$'%"#!"!#$!%&'(")#"'*+,-*)"./'#(/0#!!"#$!%!"#$%&'!"#$%&"'(%)!"#$%&'(!!
!"#$%&#$'()*#%+,'*($!!!"#$%&'(&)$*&&+,"&-!!
!

!

?@AB"%C'+BD#%
FL'1%5(/$/*#'!.JH!+,D$%G/$/*#'!-L'!-'$,$G(H1I!H#'!1,,!(/$,,D1,U*!RM!>S<!#4!]0!
!
"#$%&!'$()*!+,!&-(!./0"! "12(34/52!.$6!78%&92!7$+!&$+!4:($!;<!&3(2!2/6"! "=44$!;<!)&34$+!>3(69!?<!2$!694!$.!6922$"!
!
"@/+!?-(94:)+/+5!;<!.<(!&3+?9(9+)!?-(($!<(92!.$(!)<!,;;)&$22$6!)<!./!,+6($(!37!6,!&$+!?-(94:)$!/!<(!/59+"!AB&34;3(29+C!
!
!
^#J3#S!_RR(#%#!.JH!`.,%#/G!H#'!%M,$,!#%%#!(.I!K.DD#'!RM!-'$,$G(H1I!,#!G1%!#4!,'1!H#%4G#*#'!,$%%(#II#/(!I1G!T#'(!`+(,#-((./!.JH!G1,!I1G!

-L%K#/G1!+,45'G1'$/*('1(+%,#,&! P1%H1,($/,'UJ3&!>S<!#4!]! !!F'#I-L'#/G1&!>S=!#4!]! !!!a//1HM%%&!>S!:!#4!]!!!!!!!Y#'G#*(/U,,#&!>S:!#4!]!

!

Trivas, leka och lära – varje elevs bästa fritidshem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En kvalitativ fritidsverksamhet är helt avgörande  

för att fler elever ska nå målen!  
 



Utbildningar	
Utbildningar	för	nya	chefer	och	för	ledare	som	inte	är	chefer,	utbildningar	i	kommunikation	
och	 konflikthantering,	 systematiskt	 kvalitetsarbete	 och	 i	 medarbetarskap	 samt	 effektivt	
team-	och	ledningsgruppsarbete.	Med	öppna	och	skräddarsydda	utbildningsinsatser	för	alla	
olika	branscher	och	alltid	med	en	kundnöjdhet	över	4,8	av	5.	
	

	 	

	
	
	
Några	referenser	utbildningsinsatser	
Cecilia	Blanchert,	fd	produktionschef	på	Conductive		
Susanne	Weiner	Ahlström,	konsultchef	Lärarfortbildning	
Gunilla	Schött,	fd	biträdande	produktionsdirektör	Nacka	kommun	
Kajsa	Mellner	Daxberg,	fd	kvalitetschef	Uppsala	kommun,	numera	förvaltningschef	i	Bollnäs	

Ställer du höga krav på 
din kompetensutveckling? 
Då har du hittat rätt! Våra ledarskapskurser kombinerar alltid 
teori med praktiska övningar för att ge dig de verktyg du behöver 
i ditt arbete – idag och imorgon. 

Varmt välkommen!

!"#a B$%&'
Kursansvarig

Större effekt!
I alla våra chefs- och ledarskapskurser ingår kursbevis, självskattningsanalys samt 
förberedelse. Inför kursen får du svara på några frågor kring vilken roll du har, 
vilka utmaningar du ser och dina förväntningar på kursen. 

Kursledare
Lars Gustafsson är både prisbelönt och medialt uppmärksammad 
för sitt ledarskap och de resultat han har uppnått i den rollen. Han 
har bland annat prytt framsidan av tidningen Chef och sitter med 
i jurygruppen som utser Ung Chef på Kompetensgalan. Utöver sin 
erfarenhet som sträcker sig över flera olika branscher, är Lars en unikt 
inspirerande och pedagogisk utbildare med handfast kunskap och 
verksamhetsnära verktyg. 

När Lars Gustafsson fick utmärkelsen Ung Chef på Kompetensgalan 2007, fick han 
det just utifrån sitt mod att ständigt ifrågasätta gamla strukturer, hitta nytänkande 
lösningar och genomdriva förändringar. Idag vet han ännu mer.

DAG 1
09:00-09:30 Registrering

09:30 Kursdagen inleds

11:30 Lunch 

16:30 Kursdagen avslutas

DAG 2
09:00 Kursdagen inleds

11:30 Lunch 

16:00 Kursen avslutas
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	UTVÄRDERINGSRESULTAT	

5,7	av	6	
Hur	bra	som	helst,	TACK!	



Konsulttjänster	
Konsulttjänster	som	minskar	gapet	mellan	nuläge	och	önskat	 läge.	Här	några	exempel	 från	
olika	organisationer,	kommuner	och	företag.	
	

	 	 	 	
	

	 	
	
Föreläsningar,	utbildningar	och	konsulttjänster	för	Uppsalas	alla	grundskolor.	Ett	flerårigt	
arbete	med	många	olika	insatser	gällande,	särskola,	elevhälsa,	fritidshem,	organisation,	
ledning	och	styrning,	där	uppbyggandet	av	välskötta	skolenheter	och	det	systematiska	
kvalitetsarbetet	har	varit	den	röda	tråden.		
	

	
Föreläsningar,	utbildningar	och	konsulttjänster	på	alla	olika	nivåer	i	organisationen	och	ute	
på	de	flesta	förskolor	och	skolor.	Ett	flerårigt	uppdrag	där	det	offensiva	kvalitetsarbetet	är	
den	röda	tråden.	
	
	
	

Våra värderingar

Arbetssätt

Medarbetarskap Ledarskap Mål Vision

Styrsystem & organisation

Ekonomi

Uppdraget

Vår 
Affärsidé

Nuläge

Resultat

LÄR PLANERA

ANALYSERA GÖR

LEDNING'OCH'STYRNING
av affärsområdet grundskola

!
!

!"#$%&''()!"#!$%&&%'(!

)*+'!',&-./!01&&!2'34%0!&-./!
!

!
!

&/('1'.3.*,55/'!
!

!

6+*/'!789:!

!
!

Basera beslut     
på fakta 

Arbeta med  
processer 

Arbeta ständigt    
med förbättringar 

Skapa förutsättningar 
för delaktighet 

Engagerat ledarskap 

Sätt 
 KUNDERNA        

i centrum 

VÅR A VÄRDERINGAR VÅR A MÅL

Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov och 
därför har du också skyldighet att i ditt bemötande av andra vara 
tolerant och generös.

Du har rätt att bli sedd och därför har du också skyldighet att 
uppmärksamma andra och lyssna till vad de har att säga.  

Du har både rätt och skyldighet att uttrycka dina åsikter. 

Du har rätt att vara med och utforma vårt gemensamma arbete och 
därför har du också skyldighet att följa våra beslut.  

Du har rätt att kunna lita på vuxna och barn på Ektorps skolenhet och 
därför har du också skyldighet att bidra till ett positivt klimat. 

Du har rätt att vara unik och du tillåts att vara det och därför har 
du också skyldighet att visa förståelse för andras tankar, känslor, 
ord och behov.

MAXIMAL UTVECKLING
Alla elever uppnår godtagbara kunskaper 
i samtliga ämnen och utmanas att utvecklas 
maximalt utifrån sina förutsättningar.

STIMULERANDE LÄRANDE
Alla elever upplever ett utmanande 
lärande som väcker lust och 
nyfikenhet till att lära mer.

REELLT INFLYTANDE
Alla elever är delaktiga och tar 
ansvar för det egna och 
gemensamma lärandet. 

TRYGG ARBETSMILJÖ
Alla elever blir sedda och
känner sig trygga. 

BORGVALL A OCH EK TORP
Var je  e levs bästa skola  – var je  dag

EKTORPS SKOLENHET
Skogsstigen 40
131 42 Nacka

EJpost: ektorpsskolenhet@nacka.se
Telefon: 08J718 98 31
www.ektorp.nacka.se

DU, JAG, VI J Tillsammans skapar vi lärande, utveckling och trygghet

Vår vision leder oss i vårt arbete med att skapa en förskola och skola 
där varje barn, varje dag ska uppleva:

• Lärande och utveckling
• Trygghet och trivsel
• Lust och nyfikenhet
• Ansvar och inflytande

Med fokus på språk och kommunikation tar vi oss an vår 
gemensamma resa mot målen. 

Välkommen!

Monica Lundberg
rektor
      

TILLSAMMANS SK APAR VI

Trygghet och trivsel – Ansvar och inflytande – Lust och nyfikenhet – Lärande och utveckling

VÅR A HUVUDPROCESSER

UNDERVISNINGSPROCESSEN
Att planera, genomföra och följa upp 
undervisningen så att varje elev får bästa
förutsättningar att nå målen.

MENTORSPROCESSEN
Att coacha eleven i dess skolarbete och
sociala utveckling samt att samverka med
och fortlöpande informera föräldrarna om
elevens skolsituation, trivsel och
kunskapsutveckling.

FRITIDSPROCESSEN
Att utifrån våra elevers behov och 
intressen skapa och genomföra
fritidsaktiviteter som stimulerar 
elevernas lärande och utveckling.

ELEVHÄLSOPROCESSEN
Att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande samt att tidigt 
upptäcka, anpassa, utreda och 
åtgärda så att varje elev får bästa 
förutsättningar att må bra och 
nå utbildningens mål.

UNDERVISNINGSPROCESSEN

MELLANRUMSPROCESSEN

FRITIDSSPROCESSEN

MENTORSPROCESSEN

ELEVHÄLSOPROCESSEN

MOTTAGNINGS8
PROCESSEN

AVSLUTNINGS8
PROCESSEN

Våra huvudprocesser beskriver hur vi gör för att varje elev ska få bästa förutsättningar att nå målen.
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UPPDRAG  Att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet leda processen 

  med att arbeta fram ett väl fungerande kvalitetsarbete på alla nivåer 
            och i alla delar av grundskoleavdelningen. 

 
SYFTE  En treårig satsning som syftar till att göra Uppsalas kommunala skolor 

  till ett nationellt föredöme när det gäller resultatutveckling och  
  förbättringsarbete.   

 
MÅL   Varje skola ska ha en positiv resultatutveckling och det ska finnas ett 

  väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer och i alla  
            delar av grundskoleorganisationen.    

Alla elever ska lyckas! 
Så här ska vi strategiskt arbeta för att förverkliga Uppsalas vision för skolan!  
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Läs mer: DEBATT: Skolan

» Förlängd skolplikt för

nyanlända elever

» Så stoppar läraren

nätmobbning

» Nu vänder trenden på

gymnasiet

» Fritt skolval ger bättre

resultat

» Inget parti satsar på

skolan

» Sveriges extrema

skolmarknad oroar forskare

» Svenska skolsystemet

grymt och cyniskt

» Den skadliga

omorganisationen

» S sparkar in öppna dörrar

i skolan
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 Läs upp

Fredrik Ahlstedt (M) (bilden) skriver tillsammans med övriga kommunalråd för alliansen i

Uppsala.

Foto: Tor Johnsson

+ Visa bildtexten

Uppsalas skolor på
väg mot toppen
Alliansen har gjort mycket för att förbättra resultaten i

Uppsalas skolor. I dag är Uppsalas skolor bäst av landets

samtliga större kommuner: de hamnar på plats 17 av

landets 290 kommuner. Grundskolorna i Uppsala är bättre

än någonsin tidigare, skriver Fredrik Ahlstedt (M), Cecilia

Forss (M), Mohamad Hassan (FP), Cecilia Hamenius (FP),

Stefan Hanna (C) och Ebba Busch (KD). 

Sedan 2006 har alliansen i Uppsala
kommun, liksom alliansregeringen, arbetat
uthålligt och medvetet för att förbättra
resultaten i Uppsalas skolor. Vårt mål har
varit att avskaffa en skolpolitik som lämnat
elever utan vägledning och stöd av
pedagogiska ledare och som satt system och
organisation framför de enskilda elevernas
behov. Vi vill skapa en skola där
förväntningarna på alla elevers resultat är
höga. Alliansen arbetar brett och
målmedvetet för att åstadkomma stora
förbättringar för elever och lärare. 

Trots att det av naturliga orsaker tar lång tid
att se resultaten av omfattande reformer i

Uppsalas skolor på väg mot toppen - UNT.se http://www.unt.se/inc/print/uppsalas-skolor-pa-vag-mot-toppen-2...
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Uppsala kommun Vård & bildning driver förskolor, skolor och gymnasier. Vi satsar på att skapa en meningsfull fritid för unga. Vi erbjuder 
personlig assistans och daglig verksamhet, stöd vid funktionshinder, äldreboende och hemvård. Vi står även bakom en del av Uppsalas 
kulturella utbud i form av bibliotek, konst och teater. Allt för att alla i och runt Uppsala ska få så bra möjligheter som möjligt att lära, 
utvecklas och må bra genom hela livet. Vård & bildning har 10 000 anställda, omsätter 5,3 miljarder och är en del av Uppsala kommun. 
Välkommen till oss. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun Vård & bildning, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 • Telefon: 018-727 68 00 (reception) • Fax: 018-727 67 90 
E-post: vard-bildning@uppsala.se 
www.vardochbildning.uppsala.se 

 
 

Olov Lundberg, kommunikatör 
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Rekordhöga kunskapsresultat för niondeklassare i 

Uppsalas kommunala grundskolor! 
 
Avgångseleverna i Uppsalas kommunala grundskolor gick i veckan ut skolan med de högsta 
kunskapsresultaten sedan mätningarna började sammanställas år 2003. 
 
De goda resultaten gäller både meritvärdet, som i genomsnitt blev 219,8 (215 föregående läsår), och 
andelen elever som minst uppnått betyget E i samtliga ämnen. Den sistnämnda siffran har nu höjts till 
80,5 % (76 % föregående läsår). 
 
– Elever, lärare och rektorer har utfört ett fantastiskt arbete och den positiva resultatutvecklingen 
fortsätter!  Nu arbetar vi vidare med att analysera resultaten för att hitta ytterligare 
förbättringsområden på alla nivåer. Från enskilda lärare och ämneslag till skolan som helhet, säger 
grundskolechef Lars Romanus. 
 
Avgångselevernas resultat har förbättrats dramatiskt från 2003 då meritmedelvärdet var 206 och 
andelen godkända elever i alla ämnen var 68,1%.  
 
– Långsiktighet och uthållighet har gett den här positiva utvecklingen. Skolorna driver ett systematiskt 
kvalitets- och förbättringsarbete där vi fokuserar på själva kärnverksamheten; det vill säga elevernas 
lärande, trygghet och trivsel, säger Lars Romanus. 
 
 
För mer information 
Lars Romanus, Chef Grundskola Uppsala kommun Vård & bildning  
018-727 16 14, 070-856 37 35, lars.romanus@uppsala.se 
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