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Inbjudan till skolor  
Wern Palmius och Bo Nyberg erbjuder följande utbildning under läsåret 2021/2022 

 

All verksamhet i skolan ska bygga på beprövad erfarenhet och forskning. Vi har genom åren i skolans värld skaffat oss 

en mängd erfarenheter av det vi prövat. Dessa har vi sedan jämfört med litteratur, forskning, styrdokument och andras 

erfarenheter. Vi har samlat våra tankar i en skrift och med den som underlag kommer vi gärna ut till grundskolor för 

”ett samtal med personal i skolans vardagsrum”. 
 

Samtalet kan delas upp i föreläsning, diskussion och reflektion kring aktuella dilemman i skolan vi besöker. 
 

Före vårt besök får skolans personal tillgång till vår skrift och ges möjlighet att påverka vilka delar som är angeläget 

att belysa och samtala om. 
 

Vi utgår från en tes som vi myntade för många år sedan: ”Det som är bra för en elev i behov av särskilt stöd i synnerhet 

är också bra för de andra eleverna i allmänhet”.  Vi menar att det är viktig att se utbildning och undervisning ur barnets 

synvinkel. Vår uppfattning är att all undervisning bygger på relationer och att specialundervisning bygger på speciellt 

bra och viktiga relationer. Relationer kräver närhet och respekt. Skolan behöver veta utgångsläget för eleven för att 

kunna staka ut kursen framåt. Då räcker det inte med ett test eller en diagnos. Det finns alltid en människa och en 

situation bakom. Hur hjälper man den människan på den resan? Hur tänker och samtalar vi i skolan om elever i behov 

av särskilt stöd? Vi tar upp hur rollen som coach eller förtroendevuxen kan utvecklas. Hur man ger eleven konstruktiv 

feedback och vad som är viktigt att veta när man vill hjälpa eleven till en annan syn på sig själv och sitt lärande. Detta 

och en hel del annat kallar vi nådens pedagogik.  

Målsättning 

Vår önskan är att de kristna skolorna ska få utveckla och förvalta nådens pedagogik för hela skolan och all personal. 

Målgrupp 

Grundskolor anslutna till Kristna Friskolerådet.  

Upplägg 

Kursen utgår från skolans behov och förutsättningar. Vi kan tänka oss att arbeta i mindre diskussionsgrupper med t.ex. 

lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet var för sig.  Men vi kan också tänka oss att föreläsa och samtala med hela 

kollegiet. Vår tanke är att fortbildningen omfattar en hel dag men vi är öppna för ett samtal om upplägg med 

skolledningen på den enskilda skolan. 

Tidpunkter 

Skolan hör av sig till oss för diskussion om när fortbildningsdagen skulle passa in under läsåret 2021/2022  

Kostnader 

Heldagskurs med två föreläsare för 12.000kr för hela personalen. Mindre skolor kan med fördel gå samman. 

Tillkommer resa och eventuell övernattning. 

För mer information kontakta. 
 

Wern Palmius 

Mobil: 070-7655062 

E-post: palmius@telia.com  
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