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Från chef till ledare!

Vi vill ge dig möjligheten att ta nästa steg som 
ledare med ambitionen att utveckla dig själv, 
ditt team och din verksamhet. Helt enkelt att 
gå från chef till ledare!



Vem?
Du är skolledare i förskola eller skola sedan 
några år tillbaka. 
Du har genomgått de utbildningar som skapar 
en grund att stå på i din chefsroll som 
skolledare. 
Du känner nu att det är dags att ta NÄSTA 
STEG i din utveckling och du har en drivkraft 
och nyfikenhet att få något mera att utvecklas.
Tillsammans med andra likasinnade ser vi det 
vara fullt genomförbart !



Varför?
Vi ser det som ett utvecklingsprogram i 
framkant som utvecklar oss tillsammans men 
också dig och din organisation på riktigt. 
Vi kallar det…

…Schoollaboration!”



Schoollaboration

Ser vi som samarbete – som collaboration. Ett 
långsiktigt såklart. Men det är också ett labb, 
en plats där man får lov att prova, träna och 
komma fram till nya insikter. 



Vad utvecklar vi tillsammans?
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Vi utmanar och utvecklar dig i rollen som chef 
och ledare så att du kan göra detsamma med 
ditt team och din verksamhet. Utmaning såklart, 
men du får stöd av oss genom coachning under 
programmets gång. Vi menar att vårt upplägg 
ger en helhetssyn som är nödvändig, samtidigt 
som du får konkreta verktyg för att utveckla 
verksamheten, medarbetarna och dig själv. 



Hur?
Vi vill arbeta ihop med dig och vi träffas fyra heldagar 
under fem månaders tid. Individuell coachning sker 
mellan varje heldag vilket innebär tre coachningstillfällen. 
Kopplingen till dig som ledare och din verksamhet är stor. 
Du tar med din vardag in i programmet. Vi arbetar med 
övningar, case, exempel och erfarenhetsutbyte deltagarna 
emellan.
Via en upplevelsebaserad pedagogik utmanar och 
stimulerar vi varandra. Vi reflekterar mycket kring de 
processer som drar igång inombords och drar nytta av 
den härliga miljö vi befinner oss i.



Närhet och nätverk!
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Närhet är viktigt. Närhet till din verksamhet. 
Närhet mellan teori och praktik. Närhet mellan 
resurspersoner och dig som deltagare. 

Dessutom får du ett starkt, nytt, erfaret och 
värdefullt nätverk för ditt fortsatta arbete som 
ledare. 



Vilka driver denna utbildning?
Peter Djärf
Peter är universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Peter arbetar på Högskolan med kurser 
inom framförallt Ledarskap och Organisation och ingår i ledarskapsakademin med uppdrag att utveckla 
Högskolans chefer. Peter har under de senaste 5 åren utvecklat och genomfört ett antal chefs- och 
ledarutvecklingsprogram. 

Per Siljeklint
Per är adjunkt i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad, har lång erfarenhet av affärs- och ledarutveckling 
efter en utbildningsbakgrund som officer och civilekonom. Per arbetar med kurser inom strategi, ledarskap och 
företagsekonomi för Högskolans ekonomprogramstudenter.

Maria Melén Fäldt
Maria är fil.dr i psykologi och arbetar som högskolepedagogisk utvecklare vid Högskolan Kristianstad. Inom 
ramen för det arbetet är uppgiften att initiera olika kompetensutvecklande insatser för Högskolans chefer och 
medarbetare. Maria är ledamot av både Högskolans pedagogiska akademi och ledarskapsakademi vars 
uppdrag är att driva utveckling vid lärosätet.

Mats Åhlander
Mats är projektledare och affärsutvecklare vid Högskolan Kristianstad Uppdrag AB. Mats är utbildad 
grundskollärare och har arbetat 10 år i yrket. Mats har också 9 års framgångsrik erfarenhet av rekrytering av 
chefer och specialister. Mats är delaktig utbildare i ex MBA i praktiken och Utveckla ditt ledarskap, två 
framgångsrika ledarutbildningar som genomförs av Högskolan Kristianstad Uppdrag AB.
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Hur ser upplägget ut?
Utbildningen startar den 23 oktober 2018 och avslutas i 
februari 2019.
Är du intresserad av att veta mera om innehållet?
Kontakta då Mats Åhlander som är projektledare för 
utbildningen.

mats.ahlander@hkr.se

Mobil 070-2623788

Välkommen att utvecklas!!

mailto:mats.ahlander@hkr.se


Vi vill utvecklas tillsammans med dig!



Vill du vara med?
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