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Att leda kollegialt lärande – handledarutbildning för lärare i 
fritidshem i Stockholm via Högskolan Dalarna 

Med detta brev välkomnar vi er till ett sista tillfälle i handledarutbildningen 

inom ”Att leda kollegialt lärande”. 

 

Vår sista träff, som skulle ha skett i Stockholm i mars, blev ju som bekant 

inställd. Vi har fört flera diskussioner med Skolverket om hur vi ska avsluta 

denna utbildning och kommit fram till att vi erbjuder er ett tillfälle på webben, 

via zoom, den 1 juni för grupp 1 och den 2 juni för grupp 2.  

 

Vi genomför den mellan 10.00 och ca 15.30. Närmare bestämt betyder det att 

Laila Guvå och Susanne Magne från Skolverket inleder med ett pass kl. 10.00. 

Det passet avslutas ca 12.00. Därefter ses vi i våra respektive basgrupper för 

ett handledningstillfälle med start kl. 13.00.   

 

Vi erbjuder er också att ta del av Bengt Ericsons föreläsning 

Implementering/systematiskt kvalitetsarbete (en kritisk blick på ämnet). 

Länken till den föreläsningen ligger på materialsidan, se nedan. 

 

För att komma till Skolverkets pass som gäller för alla mellan 10.00 och 

12.00, använder ni länken: https://du-se.zoom.us/my/carinabaath 

 

För att komma till era respektive handledningsrum använder ni länken till 

”din” basgruppshandledare. 

 

Désirée: https://du-se.zoom.us/j/4317059764 

 

Helena: https://du-se.zoom.us/my/helenagrunden 

 

Margareta: https://du-se.zoom.us/my/margareta.litsmark 

 

Carina: https://du-se.zoom.us/my/carinabaath 

 

Tänk på att testa din utrustning i god tid före mötet. Behöver du hjälp 

med att komma igång kan du gå in på länken 

https://www.du.se/sv/Utbildning/studieverktyg/zoom/ 

 

Inför sista gången vill vi att du fokuserar på utmaningar i förhållande till din 

roll som handledare inom ramen för ”Att leda kollegialt lärande” och som du 

vill samtala om i basgruppen. Detta med anledning av att utmaningar kan ses 

som en förutsättning för lärande. 

http://www.du.se/
https://du-se.zoom.us/my/carinabaath
https://du-se.zoom.us/j/4317059764
https://du-se.zoom.us/my/helenagrunden
https://du-se.zoom.us/my/margareta.litsmark
https://du-se.zoom.us/my/carinabaath
https://www.du.se/sv/Utbildning/studieverktyg/zoom/


 

    2(2) 
 

 

 

 

 

Fundera över följande frågor: 

 

- Vad har du uppfattat som utmaningar i att leda samtal i din roll som 

handledare inom ramen för ”Att leda kollegialt lärande”? 

 

- Hur har du hanterat de utmaningar du ställs inför? Ge något exempel 
 

Skriv ned en kort sammanfattning av utmaningen/utmaningarna och vad 

du tänker om dem. Använd dubbellogen (den vänstra spalten och 

mittenspalten) 

 

Beskrivning Reflektion  

Beskriv någon/några 

utmaning(ar). 

Hur har du hanterat 

dem? 

Hur tänker du kring hur 

du har hanterat 

utmaningen(arna)? 

 

 

Länk till materialsidan: www.du.se/kollegialtlarandefritids    

 

Vi vill gärna att ni anmäler er till detta tillfälle senast den 28 maj. Ange 

om du tillhör grupp 1 eller grupp 2. Maila Désirée dva@du.se 

    

Välkommen att höra av dig om du har frågor innan vi ses.  

 

Vänliga hälsningar 

Désirée von Ahlefeld Nisser dva@du.se 

Carina Bååth cbt@du.se   
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