Modellen Akademi är här!
Det du inte får med dig från rektorsutbildningen

Konkret handbok –
MODELLEN

Workshops eller handledning för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än
vad vår generella skolkultur leder till idag. Stöd för att skapa den struktur, systematik och det tankesätt som ledande
och framgångsrika skolorganisationer gör till en del av sin kultur. Ta ert kvalitetsarbete och er resultatstyrning till nästa nivå.
Innehållet levererar åtta avgörande förbättringar för skolans verkliga utmaningar – för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen
och kunskapsuppdraget. Ett forskningsbaserat kvalitetsarbete som gör skillnad för elevernas resultat. En majoritet av landets kommuner och skolor har ännu
inte gjort detta till en del av sitt kvalitetsarbete och sin vardag. Läs mer här www.successfulschools.se/analys-2020
WORKSHOP 1 – DIN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG
GRUND – SÅ HÄR! VI HJÄLPER DIG.

WORKSHOP 4 – FOKUS PÅ UNDERVISNINGENS KVALITET
– OBSERVERA OCH UTVECKLA DET SOM GÖR SKILLNAD

WORKSHOP 7 – PEDAGOGISKT LEDARSKAP SOM
SÄKERSTÄLLER KVALITETEN I PROCESSERNA

Så här får du en konkret vetenskaplig
grund på plats så att den genomsyrar er
verksamhet som det är tänkt enligt
Skollagen sedan 2010.

Systematiskt – så att skolchef
och rektorer vet vilken kvalitet
som levereras i varje klassrum.
Kollegialt – så att lärare utvecklas
och utvecklar undervisning,
ledarskap, studiero och lärande.

Skolledare! Tänk ”säkerställa”.
Tänk som om Skolverket hade
varit Luftfartsverket!

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

WORKSHOP 2 – RESULTATSTYRNING MED SKOLANS
FÖRÄDLINGSVÄRDEN

WORKSHOP 5 – ANALYSARBETE – ORSAKSSAMBAND –
VASSARE ÅTGÄRDER

WORKSHOP 8 – FRIGÖR TID FÖR PEDAGOGISKT
LEDARSKAP – SÅ HÄR! VI HJÄLPER DIG.

Fokus på progression i kunskapsuppdraget i alla årskurser och
skolformer – istället för att jämföra
elevresultat från olika årskullar.

Så analyserar både lärare och rektorer med
fokus på orsakssamband och åtgärder som
gör skillnad för elevernas resultat.

Så här frigör du tid så att du som
rektor/era rektorer kan prioritera
det som gör skillnad.

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

WORKSHOP 3 – RUTINER FÖR KULTUR
KRING VAD, VEM, NÄR OCH HUR!

WORKSHOP 6 – MER MENINGSFULL RAPPORTERING
OCH PLANERING FÖR SKOLAN

Kvalitet i processerna för
att genomföra uppdraget –
”Så här gör vi på vår skola!”
istället för ”Vad vi gör på vår skola!”.

Skolhuvudmäns och rektorers rapportering
och planering med systematik, djupare
analys och fokus på progression
och förädlingsvärden.

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

q Här har vi full koll
q Ett utvecklingsområde för oss

Gå igenom.
Diskutera.
Bocka för.

””Jag tycker att alla rektorer borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.”
Thomas Schröder, rektor som nyss avslutat rektorsutbildningen, Olympenskolan, Stockholm

WORKSHOPS – ONLINE ELLER LIVE PÅ PLATS HOS ER
Effektiva workshops (3 timmar). Handledning efteråt möjlig.
Helheten går också att boka som handledning under två läsår.
Våra workshops handlar konkret om hur man tänker och gör.
Som en del av våra workshops får du mallar och exempel från
Modellen och/eller andra skolor samt kommuner.
Det gör att du/ni omedelbart efter workshopen kan ta efter,
skapa eget, utveckla, förankra och sätta igång.
Pris från 4.650 kr per workshop + 290 kr per deltagare.

Läs mer på www.successfulschools.se
Tänk, ta efter och förbättra som…

