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3-dagars Lip-coach utbildning (Bli certifierad klassrums-coach)
19-20 april + 24 maj (+ 1 extra certifieringsdag som äger rum ht-2018)
Lip-Focus är ett program designat för den svenska skolan i syfte att öka kvalitén på lärandet och
bidra till ett positivt arbetsklimat. Programmet är också förebyggande mot alla former av kränkningar
och mobbning. Vi kommer att certifiera (med utbildningsdiplom och med en namnbricka) klassrumscoacher som genomgått den här utbildningen och som vi vet kommer att kunna implementera det
här programmet i skolans vardag.
Lip-Focus är tänkt att ge konkreta idéer, nya infallsvinklar och säker drivkraft till vardagens
klassrumsarbete samt moderna metoder och verktyg för en alltmer pro- och interaktiv skola.
Lip-Focus medverkar till förbättrad kommunikation, större delaktighet, ökad motivation och mer
medvetet engagemang. I en verksamhet där det positiva samspelet frodas, inspireras alla till ett
gemensamt handlande, vilket är stärkande för hela organisationen.
Coaching
Det finns nu goda skäl till att även skolans personal får möjlighet att ta tillvara de höjdpunkter och
fördelar som coaching innebär. Allt fler inser fördelarna med coaching i skolan. I en coachande
skolkultur ökar engagemanget och motivationen och därmed möjligheten att nå både egna och
gemensamma mål vilket leder till bättre resultat. Coaching är en form av effektiv personalvård.
Studier visar att coaching ger nöjdare och mer harmoniska anställda, vilket leder till ökad
arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro.
Positiv Feedback
Positiv feedback är en garant för maximal inlärning och utveckling. I alla undersökningar som
genomförs är det alltid någon form av återkoppling som alla önskar mer av, oavsett var i
organisationen man befinner sig. Att kunna ge feedback och feedforward har länge ansetts vara
en nödvändig förmåga hos en person i en ledande position.
Innehåll i utbildningen:
Förutom grundkunskaper i den lösningsinriktade samtalsmetodiken kommer du under dessa 3 dagar få
en grundlig utbildning i hur du skall genomföra Lip-Focus ute på skolorna. Lip-spaning, feedback, coachning
för implementering av Lip-focus. Vi kommer att titta på en inspelad DVD från en grundskola där vi får följa
en klassrumscoach i arbete.
- Att kunna Lip-spana efter resurser och kompetens i en vanlig skolklass.
- Att snabbt kunna ge adekvat och värdefull feedback direkt i anslutning till lektionen.
- Att kunna använda feedback-mallen för bästa effekt.
- Kunskaper i att kunna coacha, lärare och kollegor.
- Vetskap om de olika komplimangernas kraft.
- Hur man formulerar gemensamma mål i klassen tillsammans med lärare och elever.
- Hur man följer upp klassens mål md hjälp av skalan och tar nästa lilla steg.

Lokal centralt i Luleå. Datum: 19-20 april + 24 maj. Tider: 8.30-15.30. Pris: 4200 kr exkl moms.
Ingår: Kaffe och handboken Lip-Focus, feedback och coaching utvecklar skolan. Anmäl 5 bet för 4.

Vi hälsar alla kursdeltagare hjärtligt välkomna!
Anmälan direkt till kerstin@lip4u.se eller ring Kerstin Måhlberg 0709-746666
……
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Boka studiedagar för personalen, öka Vi-känslan och stärk samarbetet.
”Allt fler pedagoger upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar i stället
för att fastna i problemen”.
Exempel på innehåll i kurser och studiedagar för både förskola och skola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kreativ samtalsmetodik – de frågor vi ställer påverkar resultatet
språkets betydelse i dialogen
elevernas mål och delmål – arbetslagets, förskolan/skolans mål och vision
locka fram barnens/elevernas lust till kreativitet
skalan som verktyg
framtidsfrågor
hur man skapar goda relationer
föräldrasamverkan
positiv feedback
gemensamt förhållningssätt
tankens positiva kraft
lösningsinriktad coachning
anti-mobbningsarbete med supportgrupper

Dagarna ger praktisk och teoretisk kunskap om hur man bygger lösningar i stället för att lösa
problem. Vi varvar teori med praktiska övningar och tillfällen till reflektion.
Deltagarna är alltid välkomna med frågor och synpunkter på vad som är angeläget att fokusera på.
Det Lösningsinriktade förhållningssättet stärker samarbetet och bidrar till en god arbetsmiljö.
Samtalsmetodiken underlättar utvecklingssamtalet och stärker den dagliga dialogen i skolan.
Kursledare:

Kerstin Måhlberg: rektor, specialpedagog och coach
Maud Sjöblom: specialpedagog och handledare

Båda har mångårig erfarenhet av lösningsinriktat arbete på skola och institution och av utbildning.
Kerstin och Maud är författare till: Lösningsinriktad pedagogik, för en roligare skola, nu 6:e
upplagan – såld i 28.000 ex, samt boken Lip-Focus, Feedback och coaching utvecklar skolan, som
utkom i februari 2009. Arbetshäftet ”Lösningsfokuserade Supportgrupper” utkom 2016.
Vi erbjuder studiedagar på Er skola eller i kurslokaler här i Stockholm. Ring för prisuppgifter.
Välkommen att höra av dig till Kerstin Måhlberg, 0709-746666, kerstin@lip4u.se eller
Maud Sjöblom, 0706-933952, maud@lip4u.se
För mer information www.lip4u.se
Vänd …..
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