
 
KRISTNA FRISKOLERÅDET                                                                            www.kristenfriskola.se 

 

Inbjudan till skolor  
Wern Palmius och Bo Nyberg erbjuder följande fortbildning under vårterminen 2023 och nästa läsår. 
 
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 och 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: 

• rådgör vi med skolledningen för att fortbildningen ska motsvara skolans behov 
• får skolans personal tillgång till vår skrift och ges möjlighet att påverka vilka delar som är angeläget att belysa 

och samtala om. 
• finns möjlighet att tala med en skola som redan genomfört fortbildningen 

 
Vi utgår från en tes som vi myntade för många år sedan: ”Det som är bra för en elev i behov av särskilt stöd är också i 
allmänhet bra för de andra eleverna”.  Det är som Hattie konstaterade viktig att se undervisningen ur barnets 
synvinkel. Därför menar vi att relationen till barn i behov av särskilt stöd är extra viktig. Vi talar om att många elever 
behöver en egen förtroendevuxen. Utifrån detta vill vi tala om nådens pedagogik för alla elever och för 
skolutveckling. 
 
Målgrupp 
Grundskolor anslutna till Kristna Friskolerådet.  
 
Upplägg 
Vi 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.  Omfattningen är allt från heldag till ett upplägg med flera dagar. 

Tidpunkter 
Skolan hör av sig till oss för diskussion när fortbildningsdagen skulle passa in för skolans planering och verksamhet.  

Kostnader mm 
För en heldag debiterar vi fyra arbetsdagar, 2 var. En dag för förberedelse och en för genomförande inklusive sociala 
avgifter.    

Kostnad för resa och logi tillkommer. Timlön för restid debiteras inte. 

För mer information kontakta. 
 

Wern Palmius 
Mobil: 070-7655062 
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