
LEDARSKAPSUTBILDNING

7/1 2020

Du har ett ledarskapsyrke! 

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Under denna förmiddag kommer John Steinberg 
att guida dig i hur du utvecklar ditt ledarskap, din pedagogroll, kommunikation och 

professionalitet. 

Utbildningen består av praktiska och goda modeller som avslöjar nycklarna till ett 
framgångsrikt ledarskap år 2020!  

Kicka igång 2020 under ledning av Dr John!

Välkommen att inleda 
vårterminen 2020 på 
Hotell Grand Central 

med härlig frukost och 
fantastisk utbildning!



Förstärk, tydliggör och underlätta ditt 
ledarskap med hjälp av ditt kroppsspråk.

Föreläsningen berör även hur du 
använder bland annat:

• Ditt rörelsemönster i rummet

• Dina ögon och ditt minspel

• Dina mini-pauser och ditt tempo

• Dina gester och dina händer

John går rakt på sak med praktiska 
exempel du kan prova direkt, allt i syfte 
att göra dig till en attraktiv och tydlig 
ledare som barn och ungdomar vill 
samarbeta med.

Innehållet kommer från Fil dr John 
Steinbergs kommande bok om lärares 
kroppsspråk och bygger på hundratals 
observationer av lärar ledarskapets 
vetenskap och artisteri.

Intressant

Om personalen inte pratar pedagogik 
med varandra sker ingen utveckling. John 
Steinberg demonstrerar en mycket 
enkel modell för att få igång praktiska 
pedagogiska samtal om hur sina 
aktiviteter kan få en kvalitetshöjning. 
Konkret. Enkel. Praktiskt.

John Steinberg är författare till ett 50-tal 
böcker om pedagogers ledarskap, 
kommunikation och värdegrundsarbete. 
John tilldelades 2019 års Lärkans-pris.

Bonus

Som deltagare till denna utbildning är du 
även välkommen till vår em/kvälls kickoff 
med livemusik på Hotell Grand Central. 
Givetvis är även dina kollegor välkomna 
utan extra kostnad! Denna utbildning är 
ett av Pedagogdagarnas spår som 
Barnkompetens arrangerar under den 
7-8 januari 2020 på Hotell Grand 
Central, Kungsgatan 70 Stockholm.

Lärarens kroppsspråk

7 januari 2020 kl. 8.00 öppnar vi upp portarna till 
en pedagogisk frukost och kickoff för vårterminens 

första dag följt av årets viktigaste föreläsning! 

Kontakta gärna oss! info@barnkompetens.se tel: 08-710 22 40 
eller besök vår hemsida www.barnkompetens.se 

Pris: 695 kr ex moms 

Anmälan sker till www.barnkompetens.se/anmalan 
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