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Pedagogisk vidareutbildning
Utbildningen ska bidra till att utveckla det pedagogiska och metodiska handledarskapet. Att  
som handledare utvecklas för att kunna skapa, hantera och anordna goda lärsituationer i olika 
bildningssammanhang. Utbildningen omfattar totalt 5 dagar, som är uppdelat i två samman- 
hållna tillfällen om 3 + 2 dagar. Utbildningen vänder sig till dig som varit verksam som handledare 
och genomfört minst 4 utbildningar. Deltagarna ska ha gått Pedagogisk grundutbildning eller 
motsvarande. Under utbildningen behandlas bland annat ämnen som; metoder och verktyg, hur 
normer och värderingar påverkar mitt handledarskap.

Huvudsakligt innehåll och ämne

Möta människor i bildningssituationer

•  Metoder och verktyg

•  Normer och värderingar

•  Fördjupning av lärostilar

•  Erfarenhetsutbyte

Hemarbete sker mellan tillfällena.

Kunskapsmål

Att som handledare vara idébärare och inte bara budbärare.

Att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan, att genom analys och 
prövande förstå ett samhälles utveckling och sammanhang.

Att kunna möta människor i bildningssituationer, där de är och börja just där.

Att förstå att vi har lika värde men att vi lär oss på olika sätt.

Att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare.

Att ha insikt i om och hur man skapar goda lärsituationer.
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Anmälan ska vara 
inne 5 veckor 
före kursstart

För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av  
utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har  
personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina  
personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Ekonomi

Kursavgiften är 4 000 kr/deltagare.

• Konferenskostnader, material, förtäring och vid behov hotell ingår.

• Resor och förlorad arbetsförtjänst ersätts av förbundsavdelningarna.

Anmälan

Görs via länken nedan. Sista anmälning 5/6 2020.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOk-
7C6Es-FV5Mk7leaUjKYwhUOUcxTFBXSlVNQkc3MTZLWVFJUFVJRTI3Mi4u

Plats och datum
Kyrkogatan 32 (utanför tågstationen i Gävle) 
Gävle
31 augusti – 2 september + 19-20 november

Kursanordnare

LO-distrikten i Dalarna och Gävleborg
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