
Digitalt 
rektorsnätverk 

Träff 1a

30 aug 2022, 14 – 16

Föreläsning, 
reflektioner och 
erfarenhetsutbyte:

Rektors ledning av 
organisering av 
utvecklingsarbete i 
förskola och skola 
med fokus på 
utbildningskvalitet. 
(Professor Jan 
Håkansson)

Utvecklings-
seminarium

Träff 1b

13 sep 2022, 13 – 16

Uppföljningsträff i 
den egna 
utvecklingsgruppen 
tillsammans med 
handledare från HDa. 

Inledande 
utvecklingsarbete i 
den egna för/skolan 
med fokus på: 
Ledning och 
organisering för 
utveckling av barns 
och elevers 
lärandemiljö.

PM-skrivande och 
reflektioner kring nya 
kunskaper och 
erfarenheter för 
utvecklingsarbetet.

Digitalt 
rektorsnätverk 

Träff 2a

06 okt 2022, 14 – 16

Föreläsning, 
reflektioner och 
erfarenhetsutbyte:

Ledning och 
ledarskap för att 
skapa förutsättningar 
för systematiska 
utvecklingsprocesser. 
(Doktorand Eva-Lena 
Embretsen och 
utvecklingsledare 
Stefan Weinholz, 
HDa)

Utvecklings-
seminarium

Träff 2b

20 okt 2022, 13 – 16

Uppföljningsträff i 
den egna 
utvecklingsgruppen 
tillsammans med 
handledare från Hda. 

Fortsatt 
utvecklingsarbete i 
den egna för/skolan.

PM-skrivande och 
reflektioner kring nya 
kunskaper och 
erfarenheter för 
utvecklingsarbetet.

Digitalt 
rektorsnätverk 

Träff 3a

03 nov 2022, 14 – 16

Föreläsning, 
reflektioner och 
erfarenhetsutbyte:

Barns och elevers 
lärandemiljö -vilka 
behov har barn och 
elever för sitt lärande 
samt vilken betydelse 
har förskolans och 
skolans policy i 
utformning av 
lärandemiljön i 
relation till lärares 
undervisning?
(Professor Jörgen 
Diemenäs HDa)

Utvecklings-
seminarium

Träff 3b

15 nov 2022, 13 – 16

Uppföljningsträff i 
den egna 
utvecklingsgruppen 
tillsammans med 
handledare från HDa.

Fortsatt 
utvecklingsarbete i 
den egna för/skolan

PM-skrivande och 
reflektioner kring nya 
kunskaper och 
erfarenheter för 
utvecklingsarbetet.

Digitalt 
rektorsnätverk 

Träff 4a

17 jan 2023, 14 – 16

Föreläsning, 
reflektioner och 
erfarenhetsutbyte:

Ledning och 
samskapande för 
utveckling av barns 
och elevers 
lärandemiljö. (Ek dr 
och utvecklingsledare 
Ulrika Tillberg Luckey, 
HDa) 

Utvecklings-
seminarium

Träff 4b

30 jan 2023, 13 – 16

Uppföljningsträff i 
den egna 
utvecklingsgruppen 
tillsammans med 
handledare från HDa. 

Fortsatt 
utvecklingsarbete i 
den egna för/skolan.

PM-skrivande och 
reflektioner kring nya 
kunskaper och 
erfarenheter för 
utvecklingsarbetet.

Digitalt 
rektorsnätverk 

Träff 5a

08 mar 2023, 14 – 16

Föreläsning, 
reflektioner och 
erfarenhetsutbyte:

Hur rektor kan skapa 
förutsättningar, 
engagemang och 
kreativitet i 
utveckling av 
lärandemiljön.
(Verksamhetsutveckl
are och ICF-
certifierad coach 
Lotta Lorentzon)

Utvecklings-
seminarium

Träff 5b

22 mar 2023, 13 – 16

Uppföljningsträff i 
den egna 
utvecklingsgruppen 
tillsammans med 
handledare från HDa. 

Erfarenhetsutbyte 
och gemensamma 
reflektioner för det 
egna 
utvecklingsarbetet.

PM-skrivande:  
Sammanfogande av 
en sammanhållen 
pm.

Seminarium

Träff 6, utvecklingsgrupperna och handledarna

20 apr 2023, 13 – 16

Arbete med sammanhållen pm. Deltagarna delger sina pm till gruppen och 
handledare.

Ventilerande seminarium

Träff 7

01 jun 2023, 13 – 16

Ventilation av pm och gemensamt lärande i tvärgrupper med handledare och examinator.

Färdigställande av pm efter synpunkter. Pm sänds till handledare som efter genomgång och ev. 
handledning sänder till examinator.

Eventuella presentationer i det digitala rektorsnätverket

vt/ht 2023

De deltagare som har möjlighet genomför en presentation och 
leder reflektioner i det digitala rektorsnätverket -eventuellt i 
maj 2023 eller under höstterminen 2023. Därmed sker en 
spridning till drygt hundra rektorer.
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