
Stöd och lärande  
i skolorganisationer

LEDNINGSKULTUR ERBJUDER

• Rektorsstöd – ny som rektor  
Det viktiga första året.

• Rektorsstöd – erfaren rektor 
Det personliga ledarskapet.

• Rektorslab  
Rektorer lär tillsammans.

• Strategisk ledningsutveckling  
Fortbildande ledningsmöten.

• Lärbarometern  
Hur bra är vårt teamlärande?

• Skolakuten  
När det brådskar!



SKRÄDDARSYTT STÖD TILL NYA 
OCH ERFARNA REKTORER
• Rektorns första år. Både operativt och strategiskt.

• Erfarna rektorer. Lära och utvecklas som erfaren rektor.

Rektorsstöd utgår från dina mål, ambitioner och uppdragets 

förutsättningar. 

BESKRIVNING
Förändringstakten är hög i våra skolorganisationer. De  

höga kraven förutsätter kontinuerligt och behovsanpassat 

stöd till ledare. Vår hantering av olika krav, både kort- och 

långsiktiga, påverkar oss som ledare. Hållbart ledarskap 

behöver vara högst upp i vår prioritering. Vår önskade 

förändring har större möjlighet att få fäste när vi har 

kontinuitet i ledarskapet och verksamheten. 

Rektorsstöd är ett strukturerat stöd med fördjupad reflektion 

i rektors vardag. Externt rektorsstöd ger möjlighet till  

perspektivbyte och ökar möjligheten till en god återhämt-

ning av de egna kognitiva och mentala resurserna.

Vi använder oss av den senaste forskningen om hållbart 

ledarskap. Referenslitteratur finns för egen fördjupning.

UPPLÄGG OCH ANPASSNINGAR
Rektorsstöd sker ca en gång per månad 1-3 h per tillfälle.   

Pris efter överenskommelse.

Erbjudande ny kund: 3 ggr 3 250 SEK ex moms.

Anpassning sker utifrån era önskemål. Rektorsstöd kan 

genomföras digitalt eller i Ledningskulturs lokaler om ni 

önskar det.

REKTORSSTÖD 
-FÖR LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART LEDARSKAP

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?

Om du är nyfiken och vill veta mer eller ha referenscase får du gärna slå mig en signal på 070-4208570 
eller mejla på samuel@ledningskultur.se

Samuel Huhta



DETTA INGÅR FÖR VARJE REKTOR
• Fyra stycken kvalificerade fortbildningsdagar  

(4 x halvdag).

• En egen halvdag utifrån den egna skolans behov  

(en av de fyra ovanstående).

• Fördjupning av analys, strategi och implementering 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

• 3 h egen senior konsulttid.

BESKRIVNING
Rektorslab utvecklar även de mest erfarna rektorerna till  

nya insikter.  Upplägget är lika enkelt som effektivt: Varje 

rektor bjuder in tre kolleger en eftermiddag till sin skola för 

ett strukturerat lärande. Två på hösten och två på våren. 

Varje rektor planerar med stöd av Ledningskultur en 

eftermiddag utifrån rektorns val av dilemma eller fokus- 

område. Utifrån valt fokusområde genomlyses och för- 

djupas någon av delarna; analys, strategier eller implemen-

tering. Rektorn har egen mötestid för praktisk omsättning 

med Ledningskultur inom 3 veckor. 

Referenslitteratur finns för egen fördjupning.

UPPLÄGG OCH ANPASSNINGAR
Pris: 6 000 SEK ex moms.

Huvudmannens/skolchefens involvering och engagemang 

kan vävas in i upplägget om så önskas.

Anpassning sker utifrån era önskemål. Rektorslab kan 

genomföras digitalt eller i Ledningskulturs lokaler om  

ni önskar det.

REKTORSLAB
– REKTORER LÄR TILLSAMMANS 

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?

Om du är nyfiken och vill veta mer eller ha referenscase får du gärna slå mig en signal på 070-4208570 
eller mejla på samuel@ledningskultur.se

Samuel Huhta



STRATEGISK LEDNINGSUTVECKLING 
BESTÅR AV TRE DELAR
• Utmaningar i dagsaktuella verksamhetsfrågor.  

På kort och lång sikt. 

• Teameffektivt arbete i ledning och arbetslag. 

• Fördjupningar i fokusområden utifrån lednings- 

gruppens önskemål och verksamhetens behov.

BESKRIVNING
Denna hybrid är en av våra vanligaste och populäraste 

insatser i ledningsgrupper för skolorganisationer. Här 

kombineras vardagens behov med den egna lednings- 

gruppens effektivitetsfrågor. Ledare och verksamheter är 

i ständig utveckling och det sker i parallellprocesser med 

medarbetarnas utveckling. 

Strategisk ledningsutveckling genomlyser det egna sam- 

arbetet, strategierna och effektiviteten i ljuset av med- 

arbetarnas behov av utveckling och stöd. Varje ledare 

kommer att få konkreta och praktiska lärdomar för sitt  

eget vardagsledarskap. Ledningsgruppens strategier fin- 

slipas och justeras utifrån lärdomar för att öka organisa- 

tionens resultat. Lärdomarna omsätts omgående till det 

egna ledarskapet i verksamheten. 

UPPLÄGG OCH ANPASSNINGAR
Termin: 3 st x 3 h ledningsmöten per termin.  

Läsår: 6 st x 3 h ledningsmöten per läsår.

Pris per person och termin: 3 500 SEK ex moms  

(3-7 personer).

Anpassning sker utifrån era önskemål. Strategisk lednings-

utveckling kan genomföras digitalt eller i Ledningskulturs 

lokaler om ni önskar det.

STRATEGISK LEDNINGSUTVECKLING 
– FORTBILDANDE LEDNINGSMÖTEN 

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?

Om du är nyfiken och vill veta mer eller ha referenscase får du gärna slå mig en signal på 070-4208570 
eller mejla på samuel@ledningskultur.se

Samuel Huhta



DETTA FÅR NI I LÄRBAROMETERN
• Mätning sker med en webbenkät med 14 frågor, 

tidsåtgång ca 5 min. 

• Resultat på ert lärande i skala 1-5. 

• Egen lärstrategi utifrån samarbete, ledarskap  

och strukturer för lärande.

• En uppföljande mätning efter ca 1 år. 

BESKRIVNING
Lärbarometern är en kraftfull och teamstärkande workshop 

som utgår utifrån era resultat i de tre viktigaste delarna för 

att öka lärandet; samarbete, ledarskap och struktur. Dessa 

tre delar konkretiseras och ligger till grund för er strategi.

Medarbetarnas individuella behov och gruppens önskade 

riktning för utveckling omsätts till en handlingsplan, en 

“lärstrategi”.

UPPLÄGG OCH ANPASSNINGAR
Workshopen kan genomförs som en halv- eller heldag i  

era lokaler.

Pris: 6 900 SEK för en halvdag eller 9 900 SEK för en heldag. 

Priserna är ex moms och för grupper om 3-12 personer.

Anpassning sker utifrån era önskemål. Lärbarometern kan 

genomföras digitalt eller i Ledningskulturs lokaler om ni 

önskar det.

LÄRBAROMETERN® 
– MÄTER OCH STÖDJER ERT SAMARBETE,  
LEDARSKAP OCH STRUKTURER FÖR LÄRANDE 

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?

Om du är nyfiken och vill veta mer eller ha referenscase får du gärna slå mig en signal på 070-4208570 
eller mejla på samuel@ledningskultur.se

Samuel Huhta



SKOLAKUTEN – SNABBT OCH  
FLEXIBELT STÖD INOM
• Strategiskt och kommunikativt stöd till styrelse  

och ledningsgrupper. 

• Konflikthantering på individ-, arbetslags- och  

ledningsnivå. 

• När det inte fungerar i klassrummet. Lektions- 

observation, analys, handlingsplan och stöd för  

enskild lärare.

UPPLÄGG OCH ANPASSNINGAR
Skolakuten anpassas helt efter behov. Digitalt, telefon eller  

fysiskt på plats. Insatsen kan vara ett förutbestämt antal  

tillfällen eller en tidsperiod.

Pris efter överenskommelse.

SKOLAKUTEN  
– NÄR DET BRÅDSKAR 

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?

Om du är nyfiken och vill veta mer eller ha referenscase får du gärna slå mig en signal på 070-4208570 
eller mejla på samuel@ledningskultur.se

Samuel Huhta


