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Utvecklingsprogrammet för chefer i förskolan
Stockholm 2016-2017

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
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Som medlem i Spirado, det nya utvecklingsforumet för förskolechefer, får du praktisk chefs-
nytta, ny kunskap, inspiration och möjlighet att bygga ut ditt personliga nätverk med chefer 
i samma situation som du.

Under ledning av de erfarna processledarna Lena Edlund och Lars Gustafsson träffas vi fyra 
dagar från oktober till april. Mellan mötena testar och tränar du på utvalda metoder och verk-
tyg för att därefter reflektera ihop med gruppen om de lärdomar vi gjort.

Varje träff har ett tema och ledarskapet går som en röd tråd. Uppläggen för dagen varierar 
men målet är att du ska gå hem från varje träff med nya insikter, ny kunskap och energi. 

Gästföreläsare under medlemskapet 2015/2016 har varit regissören Susanne Osten, Glada 
Hudikgrundaren Pär Johansson, fd förskolechefen, föreläsaren och coachen Lotta Törnblom 
bl a.

Inför starten av Spirado 2015/2017 välkomnar vi nu nya medlemmar. Ta chansen att teckna 
ett medlemsskap. Vi har en nöjd-kund-garanti och lovar att du inte blir besviken. 
Kontakta oss så berättar vi mer!

varmt välkommen att bli medlem.  i Spirado. nu.

Med reservation för ändringar.

   

19 oktober, 7 december, 8 februari, 4 april

Lena Edlund 
Spirados processledare
Utbildare och förskolechef med bakgrund som förskollärare, 
arbetslagsledare  samt universitetsadjunkt på Stockholms 
universitet. Lenas har bred erfarenhet av såväl systematiskt 
kvalitetsarbete som pedagogisk dokumentation i praktiken.

Spirados temaområden 2016/2017
Här fyller Lena och Lars på med lite information.Aci odi ut odiam ium renihicid ma veniendis eaquost as eate es illorio 
nsequo inis era niam rerumet reres eius aut volupta tquatur sed ut volupta voluptae samus doluptatae labo. Nem es 
estet ersperciam, omnimin vellore ssequib usaerum ipsam que quae sinvelit vel excerrunt quost, sequisc ipsaepudam 
nonseque nit harionecae nus maio elest, officti ipidernatur? Quis unt ea quam, aditet erumquu ndandel ipsaper

utveckling. på riktigt.

Spirado, ett ord sprunget ur 
tanken att påverka sin egen ut-
veckling och att växa genom att 
göra. Att växa med glädje, en-
ergi och utmanas för att lyfta! 
Spirado gör något extra för för-
skolechefer som söker utveckling 
– på riktigt!

Lars Gustafsson,
 Spirados processledare 
Chefsutbildare, föreläsare och organisationskonsult med 
bakgrund som lärare, skolledare och välfärdschef. Lars huvud-
fokus är förskolans- och skolans ledarskap, medarbetarskap och 
offensiva kvalitetsarbete.

Signatur i Svart som scannas in och 
mailas till A-K
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Man får chansen...
att prata länge om saker man gått och fun-
derat över. Det är fyra dagar som hänger 
samman väldigt bra, och mellan tillfällena 
får man tid att reflektera och prova de saker 
man lärt sig under fortbildningen.
Anna Lindén, 
Uppnäsans förskola, Enköping

Ledarskapet står... 
i centrum, och det var det jag var ute efter. 
Om du vill förbättra ditt ledarskap så får du 
verktygen här. Du får mycket inspiration och 
du blir upplyft av att gå på den här utbild-
ningen.
Carina Carlén,
Föräldrarkooperativet I-or, Stockholm

Några få dagar...
som ger så mycket. Mitt yrkesliv handlar om 
att ge och ge, så det är skönt att ibland få 
sätta sig ner och få. Jag är jätteglad att jag 
hoppade på denna fortbildning.
Carina Ederyd,
Tierps kommun

Jag hinner bearbeta...
föreläsningarna, jag får tid till att tänka själv 
men också möjlighet att prata med mina 
kollegor i grupp. Jag har redan haft väldigt 
stor nytta av dessa dagar.

Christina Eliasson,
Förskolan Allén och Diamanten, Vårby

Här får jag tid... 
att ligga steget före. Det händer så mycket 
här och nu annars, men här får jag tillfälle 
att stanna upp och blicka framåt. Jag blir 
säkrare i min yrkesroll och får en helhetsbild 
av vad det innebär att vara förskolechef.
Gunilla Johansson,
Tierps kommun

Du får en nyfiken... 
inställning till hur du kan förbättra ditt le-
darskap. Alla föreläsare har samma budskap 
men utifrån olika synvinklar och allting 
hänger ihop vilket gör att utbildningen får en 
komplett helhetskänsla som är väldigt stark. 
Lena Lindström,
I ur och skur Järvastaden, Solna

Jag får verktyg...
med mig härifrån som jag direkt kan göra till 
mina egna och anpassa till min verksamhet. 

Marie Lundqvist,
Förskolan Myran och Lill-Myran, Vårby

Mycket bra nätverk... 
för förskolechefer som vill dela erfarenheter 
med varandra. Ämnena som tas upp hänger 
väl samman med vårt uppdrag som försko-
lechefer.
Rosie Albornoz,
Förskolan Regnbågen, Vårby

Vi lär av varandra...
och nätverkar med varandra. Dessutom är 
föreläsningarna fantastiska och innehåller 
alltid något jag tar med mig hem och provar 
i min verksamhet. Jag går lycklig härifrån.

Susanne Gustafsson, 
Förskolan Sockenstugan



Så här fungerar ditt medlemsskap

Medlem i www.sauf.se

Boka ditt medlemsskap!
Du har nu möjlighet att boka ett medlemsskap som gäller 
hösten 2016 och våren 2017. Det omfattar deltagande vid 
4 tillfällen. 

Datum och innehåll
19 oktober, 7 december, 8 februari, 4 april 
Kl 08.30-17.00

För att agendan ska vara så aktuell som möjligt och utvecklas 
i linje med medlemmarnas önskemål, så kommer program 
och gästföreläsare  för respektive dag presenteras löpande på 
Spirados egen plattform på www.lararfortbildning.se.

Pris
Medlemsskap 1 år
För nya medlemmar  8 000 kr exkl moms
För tidigare medlemmar 7 500 kr exkl moms

Förtäring
Frukost, kaffe samt lunch serveras under dagen. 

Plats
Konferenserna i äger rum i Stockholm.
Aktuell lokal presenteras på webben.

Projektkoordinator
Monica Franc hjälper dig gärna med dina frågor kring 
medlemsskap och bokning.  

Monica Franc, 
08-737 68 15, 072-710 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se

Processledare

Lena Edlund 
lena.edlund@lararfortbildning.se

Lars Gustafsson 
lars.gustafsson@lararfortbildning.se

Arrangör
Lärarfortbildning AB arbetar sedan 1989 med kvalificerad 
utbildning baserad på aktuell forskning och praktisk erfarenhet. 
Våra kärnområden är kvalitetsutveckling, bedömning, ledarskap 
och lärande. Inom dessa erbjuder vi aktuell och angelägen 
fortbildning i olika former för både individer och grupper över 
hela landet. 

Lärarfortbildning AB 
Box 120 60 • 102 22  Stockholm • 08-737 68 00
info@lararfortbildning.se • www.lararfortbildning.se

Ta bort bak-
grunden på 
Lars foto!


