Nya strategier för
ekonomisk styrning, värdegrund och ledarskap i skolan
Seminarieserie för skolledare
Tid är pengar och effektivt använda resurser spar pengar och skapar kvalitet. En av
skolans viktigaste resurser är personalen, ett annat är arbetsgivarens rykte. I detta
nätverk för skolledare får du verktyg för:





Minskad personalomsättning - bli en
ännu attraktivare arbetsgivare
Nå skolans mål - genom att personal
trivs, utvecklar sig själv,
organisationen och eleverna
Resurseffektiv organisation - hur en
hälsofrämjande skolkultur skapar en
attraktiv arbetsmiljö som minskar
kostnader

Om seminarieledarna
Aggie Öhman är civilekonom och
tillgänglighetskonsult som arbetat många
år med skolfrågor och
verksamhetsutveckling som föreläsare,
utbildare och konsult. Driver
Prestationsprinsen.
aggie@prestationsprinsen.se
Malin Valsö är leg. psykolog,
organisationskonsult, skolutvecklare och
medförfattare till boken Ensam eller
stark: åtta principer för framgångsrika
team. Driver Elevhälsokonsulterna.
malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
Tider, priser och anmälan
Lokal: Centrala Stockholm
Datum: 25 mars, 6 maj och 17 juni
Tid: 14:00-16:15
Pris: 1500 kr/tillfälle, fika ingår
Erbjudande: 3950 kr/samtliga tillfällen
om de bokas samtidigt.
Anmälan är bindande, plats kan
överlåtas till kollega.
Anmälan via: prestationsprinsen.se
under Våra tjänster

Vårens tema:
Attraktiv arbetsgivare och god arbetsmiljö
Vi erbjuder tre fristående träffar under våren. Vi arbetar
med varje tema utifrån relationen mellan hårda värden
som ekonomistyrning och mjuka värden som relationer.
25 mars - Ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete
Om att förvalta sina resurser, minska eller omfördela
kostnader, systematiskt kvalitetsarbete, engagera sin
personal. Och hur detta samtidigt kan skapa en bättre
lärmiljö, skolkultur och minskad personalomsättning.
6 maj - Skolkultur och värdegrundsarbete
Om verktyg för att skapa en hållbar psykosocial
arbetsmiljö och välfungerande skolkultur där
medarbetare trivs, stannar och gör ett gott arbete. Vi talar
om kollegialt lärande, tillgänglig lärmiljö och hur detta kan
minska personalomsättning och kostnader till nytta för
personalen, eleverna och inte minst er som skolledare.
17 juni - Bemöta personal och hantera utmaningar
Svåra samtal, arbetslag som inte drar jämnt och
konflikter – hur gör man får att hantera och förebygga?
Ett tillfälle om att bemöta och hantera utmanande
situationer. Vi tar också upp hur detta kan göra dig till en
attraktiv arbetsgivare och spara tid och pengar kring
personalfrågor.

Arrangörer: Öhman Institutet, Prestationsprinsen och Elevhälsokonsulterna.

www.prestationsprinsen.se
www.elevhalsokonsulterna.se

