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2-dagars Introduktionsutbildning i Lösningsinriktad Pedagogik 

Praktisk och teoretisk kunskap om den lösningsinriktade pedagogiken samt många verktyg  
som du direkt kan nyttja i vardagen. Vi vänder oss till alla som vill utveckla sina pedagogiska  
färdigheter och underlätta samarbetet i skola och förskola.  
16-17 mars eller 21-22 sep kl 9-16 Hälsans Hus, i Stockholm. Pris 2800 kr exkl moms.  

Ingår: Kaffe och boken ”Lösningsinriktad Pedagogik – för en roligare skola”. 

 

”Nya Lösningar mot mobbning” 2-dagars-kurs 

För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat. 
Ett Lösningsinriktat och systematiskt arbetssätt som underlättar trygghetsarbetet i skolan och får mobbningen 
att upphöra. Förutom proaktiva förebyggande metoder för en ”hela skolan–ansats” visar vi på effektiva och 
hållbara verktyg i det dagliga arbetet. Samt hur man med evidensbaserade "supportgrupper” kan agera i den 
akuta situationen om man får reda på att någon elev blivit utsatt. Steg för steg går vi igenom hur man samtalar 
med den utsatte eleven och hur man sätter ihop supportgrupper och leder dem. Individuella coachningssamtal 
för de äldre eleverna. 
22-23 april kl 9-16. Hälsans Hus, i Stockholm. Pris: 2800 kr exkl moms 

Ingår: Kaffe och boken ”Nya lösningar mot mobbning”, samt ett utförligt kurshäfte med arbetsblad.  
Vi erbjuder nu även 1-dagarskurser i ”Nya Lösningar mot mobbning” på följande orter: 

             Oskarshamn 2 februari kl 9-16. Pris: 1400 kr + moms. Kaffe och bok ingår. Lokal meddelas senare. 
               Västerås 9 februari kl 9-16. Pris 1400 kr + moms. Kaffe och bok ingår. Lokal meddelas senare. 

 

3-dagars Lip-coach utbildning (Bli certifierad klassrums-coach) 

Lip-spaning, feedback, coachning för implementering av Lip-focus. Vi kommer att titta på en nyinspelad DVD 
från en grundskola där vi får följa en klassrums-coach i arbete. Förkunskaper motsvarande en 2-dagars 
introduktionskurs krävs.  
19-20 okt + 23 nov. Hälsans Hus, i Stockholm. Pris: 4200 kr exkl moms. 

Ingår: Kaffe och handboken Lip-Focus, feedback och coaching utvecklar skolan.  
Utbildningen kan kompletteras med uppföljning och certifiering med diplom under vt 2016. 

 

           2-dagars Lösningsfokuserat Ledarskap 

Med visioner och gemensamma mål behåller man verksamhetens framtidsfokus och kartlägger  
de bästa vägarna att nå dit. Ta del av det lösningsinriktade språket, få nycklar till goda medarbetar-samtal. 
Nyttja den lösningsfokuserade Coachning-metoden för att locka fram det bästa ur dina medarbetare och öka  
Vi-känslan. Vänd gnäll i korridoren till små steg framåt. 
18-19 mars, kl 9-16 Hälsans Hus, i Stockholm. Pris: 2800 kr exkl moms 

Ingår: Kaffe med bröd och boken ”Lösningsfokuserat Ledarskap”. 

 

         Lip för förskolan, 1-dagsutbildning för personal inom förskolan 

             Se till lösningar istället för att fastna i problem. Utveckla barnens kreativitet och lust genom att  
                          ställa de rätta frågorna som får barn att tänka, reflektera och uttrycka sina egna tankar kring nyvunna         
                          lärdomar och framtida lösningar. Boken ”Lösningsinriktad Pedagogik samt kaffe ingår. 
                          27 april, kl 9-16 Hälsans Hus, i Stockholm. Pris: 1.500 kr + moms.  

 
 
 

           Vi hälsar alla kursdeltagare hjärtligt välkomna! 
          Anmälan direkt på www.lip4u.se eller ring Kerstin Måhlberg 0709-746666                     vänd …… 
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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 24.000 ex, samt boken Lip-Focus, Feedback och coaching utvecklar skolan, som 
utkom i februari 2009. 

 
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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