IDÉBUREN VÄLFÄRD

Rikskonferens för förskolerektorer i Göteborg 9 juni:
Att vara ledare inom förskolan innefattar olika sorters utmaningar.
Inom ditt ledarskap har du att hantera ett spektrum av utmaningar
som exempelvis olika sorters kontaktytor som kräver varierande
insatser och förhållningssätt. Denna utbildningsdag erbjuder dig en
möjlighet att tillsamman med kollegor runt om i landet få lära dig mer
om Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4, och
utifrån detta diskutera de faktorer som stärker och skapar trygghet i
mellanmänskliga relationer i din verksamhet, som också främjar en
stabil och trygg lärmiljö för våra yngsta medborgare.
Föreläsare för dagen är Marie Kurzwelly från Pe3 Företagshälsa. Marie har under många år samarbetat
med IV (tidigare FSO) genom att bland annat föreläsa om krishantering på vår befattningsutbildning för
rektorer i förskolan.
Under utbildningsdagen kommer vi att fördjupa oss i Susan Wheelans teori om grupputvecklingsprocessen, konflikthantering och hur du arbetar förebyggande avseende kränkande särbehandling. Under
dagen kommer vi att varva teori med praktiska frågeställningar. Välkommen till en heldag om ledarskapets
utmaningar och hur du kan hantera dessa!
Datum: Torsdagen den 9 juni 2022
Var: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.
Tid: 09.00 – 17.00. Registrering är obligatoriskt för samtliga deltagare och sker från kl 08.00 på plan 2.
Förmiddagsfika/frukost är framdukat från kl 08.00
Pris: Rikskonferensen för rektorer i förskolan ges exklusivt till medlemmar i IV – Idéburen Välfärd. Priset
för dagen är 800 kr + moms. Om man önskar att även gå på IV-dagen den 10 juni är det ett kombopris
på 1750 kr + moms.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 13 maj och anmälan görs via formulär på www.iv.nu.
Kontakt: Projektledare Gabrielle Göthberg von Troil, gabrielle.gothberg@iv.nu eller 0708-121343.
Med reservation för ev. ändringar.

IV – Idéburen välfärd
Box 5243
402 24 Göteborg

Besöksadress Göteborg:
Mässans gata 10, Göteborg

Växel: 08-410 75 410
Journr: 0708-630 224
E-post: info@iv.nu

