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Beskrivning
Författare: Ulla Lindgren.
Mentorskap är ett kraftfullt redskap för människor som vill utvecklas. Genom analyserande
och konstruktiva samtal kan självständighet, initiativförmåga och självförtroende försträkas
och utvecklas. De kan bidra till att nybörjarlärarnas professionella utveckling får en bra start. I
boken ges flera förslag på vad som brukar vara aktuellt för nybörjarlärare att få belyst under
den första tiden i yrket. Mentorskapet kan med fördel ses som kompetensutveckling för de
mer erfarna lärarna.
Även rektorer och förskolechefer kan genom boken få ett visst stöd inför sina kommande
bedömningstillfällen.
Boken innehåller även en modellsamling med metodförslag och underlag, som kan underlätta
den bedömnade funktion som ingår i mentorskapet.
Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Annan Information
22 aug 2015 . Möjligheter med det nya mentorskapetVad innebär det att vara en professionell
lärare eller förskollärare? Mentorn som kollega och bedömare, hur går det ihop? Vilket ansvar
har rektor och förskolechef under introduktionsåret?Dessa och många andra frågor tas upp i
Mentorskap i skola och förskola.
Genom att läsa ett Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil får man den teologiska
förförståelsen för själavården samt en god översikt över själva själavårdsämnet. . Retreat
Mentors-/reflektionsgrupp som innehåller profiltimmar i anslutning till högskolekurserna:
själavård i Bibeln, själavård och dogmatik/etik.
Innehåll för Introduktionsåret. Förord 8; Vägledning för mentorer 11; 1. Läraryrket i
förändring 13; Förändrad syn på och behov av kompetens 15; Vikten av reflektion 19; Ny som
lärare 22; 2. Lärarlegitimation 27; Introduktionsåret 29; Introduktionsplanen 30; Bedömning
och dokumentation 31; Den slutliga bedömningen 33.
ange utgångspunkter för mentorskap och introduktionsår. ○ med hjälp av referensmaterial
klargöra . Referenslitteratur. Lindgren, Ulla & Morberg, Åsa (2012). Introduktionsåret:
Vägledning för mentorer och lärare. Stockholm: Nordstedts. Lärarnas yrkesetiska råd (2012).
Lärares yrkesetik: ett stöd för introduktionsperioden.
Eftersom mentorskapet är obligatoriskt för att den ny-examinerade läraren ska få sin
legitimation, är det extra viktigt att det genomförs på ett strukturerat och målinriktat sätt.
Introduktionsåret Vägledning för mentorer och lärare Ulla Lindgren och Åsa Morberg Omslag:
Anna Markevärn s, hårdband. ISBN E-boken ISBN.
6 jun 2014 . Mentors filosofi. Nu har jag gjort den sista examinationen i mentorsutbildningen.
Vi skulle skriva vår egen mentorsfilosofi och så här är mina tankar kring mentorskap: När jag
började mentorskaps utbildningen . Introduktionsåret- Vägledning för mentorer och lärare.
Pokka, H. (140227) Föreläsning ”Svåra.
Köp Barns tidiga språkutveckling - Pedagogisk vägledning av Ulla Lindgren, Laila Modin hos.
Introduktionsåret - Vägledning för mentorer och lärare. Ulla Hur beskriver nyblivna lärare
respektive mentorer introduktionsåret? - Vilka hinder och .. Handledaren ska även finnas med
som stöd och vägledning. Det finns ett .
1 juli 2011 skulle göra ett introduktionsår med mentor som komplement till .. så att lärarna
varje månad satte kryss i klasslistorna för de elever som riskerade att inte få godkänt. Dessa
skickades sedan till rektor och berörd mentor. Mentor .. Som nämndes ovan väntade lärarna
på de nationella proven för att få vägledning.
10 nov 2011 . Vision Så överlever du som ny lärare. sidan 16. duellen Ska introduktionsåret
vara en del av utbildningen? . i en krönika att Lärar- förbundet är medvetet om problemen
med introduktionsåret. TyCK TILL PÅ: www.lararforbundet.se/lararstudent webbfrågan. Vad
tycker .. Mentorn ska vägleda – inte bedö-.
Mentorn är inte din farsa, mor- sa eller konsult, säger Åsa Mor- berg, docent i didaktik och
expert på lära- rens första tid i yrket. Tillsam- mans med Ulla. Lindgren, docent i pedagogik,
har hon skrivit boken Introduktionsåret. – Vägledning för mentorer och lärare, som kom ut
hösten 2012. Eftersom mentorrollen är så ny är.
Inledning och bakgrund. Det avtal 2000 som tecknades 1996 innebär att nyutbildade lärare,
förskollärare och fritidspedagoger inleder sin första anställning med ett introduktionsår. Under
detta år ska den nyanställde pedagogen följa ett introduktionsprogram och om hon/han så
önskar tilldelas en mentor på arbetsplatsen.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om vikten av att både fira allt fantastiskt
arbete lärare gör och att lyfta villkoren, som måste bli bättre. ... med att förbättra
nyutexaminerade lärares introduktion och mentorskap. verka för att nyanlända lärare ska
kunna komplettera sin utbildning så snabbt som möjligt.
8 apr 2015 . vara mentor för nyanställda (introduktionsåret) och andra lärare som kan vara i
behov av mentor. Mentorskapet skall inriktas i huvudsak på ledarskap i och utanför
klassrummet, samt vägledning i metodiska och didaktiska frågor. - bevaka forskning utifrån
verksamhetens/ämnets behov. - bidra till spridning.
Mentorskap under introduktionsåret. Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor
och spännande utmaning. Rutinerade lärare ska bli mentorer, nyblivna lärare ska få en mentor.
I denna bok belyses många av de mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning.
Mentorns uppgift slås fast av Skolverket och.
29 nov 2012 . Ny kurs som ger utbildade mentorer i skola och förskola. - Vi vill hjälpa
studenterna att få ett riktigt bra introduktionsår! Det säger Patric Sahlén som är kursansvarig
för en alldeles ny och efterfrågad kurs som vänder sig till de som ska vara mentorer för
nyanställda lärare och förskollärare. Patric Sahlén är.
Vår förhoppning var att vi skulle kunna belysa om det fanns ett behov av en utveckling av
mentorskapet i skolan och hur detta skulle kunna se ut. Frågeställningarna vi ville besvara var
hur skolledning, lärare och elever uppfattade mentorskapet, hur elevernas skolsituation
påverkades av att ha en mentor och hur ett.
Mentorskap under introduktionsåret. Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor
och spännande utmaning. Rutinerade lärare ska bli mentorer, nyblivna lärare ska få en mentor.
I denna bok belyses många av de mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning.
Mentorns uppgift slås fast av Skolverket och.
Ulla Lindgren har mentorskap som specialitet i sin docentur, medan Åsa Morberg har en mer
didaktisk inriktning. Ny 2012 Eftersom mentorskapet är obligatoriskt för att den nyexaminerade läraren ska få sin legitimation, är det extra viktigt att det genomförs på ett
strukturerat och målinriktat sätt. Introduktionsåret Vägledning.
och måluppfyllelse. Stockholm: Natur och kultur. Höög, J.; Johansson, O. (2015). Struktur,
kultur och ledarskap – förutsättningar för fram- gångsrika skolor. Lund: Studentlitteratur.
Lindgren, U; Morberg, Å. (2012) Introduktionsåret – vägledning för mentorer och lärare.
Stockholm: Norstedts. Nihlfors, E.; Johansson, O. (2013).
26 jun 2013 . Mentorskap i förskola och skola, 4.5 högskolepoäng. Mentoring in . Kursen
syftar till att utveckla ett professionellt förhållningssätt i uppdraget som mentor. . Lund:
Studentlitteratur. Morberg, Åsa & Lindgren, Ulla (2012). Introduktionsåret : vägledning för
mentorer och lärare. 1. uppl. Stockholm: Norstedts.
Den undkommer ingen, men det finns sätt att mildra den. Ett bra introduktionsår är ett sätt,
säger Åsa Morberg som tillsammans med kollegan Ulla Lindgren har skrivit boken
Introduktionsåret – vägledning för mentorer och lärare. Speciellt viktigt har introduktionsåret
blivit i takt med att lärarutbildningarnas praktikperioder har.
1 nov 2016 . vara mentor för nyanställda (introduktionsåret) och andra lärare som kan vara i
behov av mentor. Mentorskapet skall inriktas i huvudsak på ledarskap i och utanför
klassrummet, samt vägledning i metodiska och didaktiska frågor - bevaka forskning utifrån
verksamhetens/ämnets behov - bidra till spridning av.
Lindgren, U. & Morberg, Å. (2012) Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare.
Norstedts förlag. Skollagen (2010:800). Skolverket (2014) Föreskrifter om introduktionsperiod
för lärare och förskollärare. (2014:44). Skolverket (2015) Skolverkets lägesbedömning 2015
(Rapport 421). Ståhle, Y & Bronäs, A (red.).

Ladda ner Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och lärare ljudbok. Introduktionsåret : 
Vägledning för mentorer och lärare las natet e-bok. Outline. Headings you add to the
document will appear here. Hämta Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och.
27 sep 2012 . Introduktionsåret för nyutexaminerade lärare har påbörjats och ett antal mentorer
har därmed fått i uppdrag att stödja deras arbete under läsåret. Ett mentorsprogram finns
utarbetat och leds av två av rektorerna. Aktiviteter o Fortsatt implementering av de nya
läroplanerna för grundskola och gymnasieskola.
Gustafsson, C., Fransson, Morberg, Å., Nordqvist .I. (2010) Att arbeta i högskolan. Utaningar
och möjligheter. Ny omarbetad och utökad upplaga. Studentlitteratur. Boken är under
översättning till engelska. Lindgren, U. & Morberg, Å (2012) Introduktionsåret. Vägledning
för mentorer och lärare. Stockholm: Norstedts.
Här hittar du böcker och kurslitteratur som är aktuella i affärslivet och i affärssammanhang.
Du hittar också kurspärmar, e-böcker och inspirationsmaterial. Böcker är ditt personliga
verktyg när du behöver råd och vägledning. . Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och
lärare. Mentorskap under introduktionsåret.
16 dec 2013 . För att attrahera nya medarbetare har Vimmerby kommun tagit fram rutiner för
att ta emot nyutexaminerade förskollärare och lärare och genomföra introduktionsåret på ett
bra sätt. Sju mentorer och en mentorsamordnare kommer börja sitt uppdrag 1 januari 2014. På
bilden från vänster, översta raden, ses.
Erbjud nyanställda lärare och förskollärare introduktionsperiod med mentor. Stötta den
nyanställde på fler sätt. Starta introduktionsperioden direkt.
Kunskap och förståelse. Förklara och analysera mentorskapets innebörd och teori utifrån
kursens innehåll. Beskriva och problematisera mentorskapets praktiska genomförande på
skola och förskola. Redogöra för lärarutbildningens innehåll och om de lagar, förordningar
och föreskrifter som reglerar introduktionsåret i skola.
16 jun 2014 . I boken Professionell vägledning (Hägg, Kouppa 2007) beskrivs en
samtalsmodell som är indelad i tre faser. (sid. 43) . När det gäller mentorssamtal under ett
introduktionsår tillsammans med nyutexaminerade förskollärare tänker jag att det kan vara bra
att utgå från kompetensprofilen för förskollärare som.
och med särskilt ansvar att vara mentor åt några elever i behov av särskilt stöd samt delta i viss
klass . APL-besök. Elevråd och Elevinflytande (STBU). Elevinflytandet på skolan bestod av: •
Klassråd. • Elevråd. • Elevkår. • Elevskyddsombud. • Input till lärare .. Första året är således
att betrakta som ett introduktionsår som.
27 feb 2013 . Därför bör skolledare och lärare, också de som inte ska bli mentorer, få
utbildning redan nu till våren, anser Ulla Lindgren. . I höstas kom hennes bok om att vägleda
nya lärare. . Skolledaren ska bedöma läraren tre gånger under introduktionsåret men hur det
ska gå till är inte särskilt tydligt, anser hon.
Under perioden ska läraren eller förskolläraren introduceras till yrket med stöd av en mentor
och rektor ska bedöma deras lämplighet. Det som ... Hattie, J. (2012). Synligt lärande för
lärare. Stockholm: Natur & kultur. Lindgren, U. & Morberg, Å. (2012). Introduktionsåret.
Vägledning för mentorer och lärare. Stockholm:.
29 apr 2011 . Det är många lärare och förskollärare som har hört av sig till Skolverket med
frågor om vilken examen som kommer att krävas inom olika skolformer och . Skolverket
arbetar nu med att ta fram ett allmänt råd om introduktionsperioden, som kan vägleda både
mentorer och rektorer, säger Pia-Lotta Sahlström.
Skolledningen utser en erfaren kollega som mentor, med uppgift att vägleda den
provanställde. Under den första . Nyanställd lärare - ämneslaget. Ämneslaget ska vara . Den
provanställda ska under introduktionsåret träffa skolans icke-undervisande personal, för att få

information om deras ansvarsområden. Nyanställd -.
Susanne Ola Anders Göran. Introduktion till teknisk psykologi. Inte i lager. Mats.
Introduktion till verksamhetsteori. Inte i lager. Hans. Introduktion till vetenskapsteorin. Inte i
lager. Lars-Göran. Introduktion till vetenskapsteorin. Inte i lager. Lars-Göran.
Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och lärare. Inte i lager. Åsa Ulla.
15 okt 2014 . Pedagogerna är goda förebilder och vägleder barnen genom ett inlyssnande och
positivt förhållningssätt. Som vägledande pedagog ger vi . I Falu kommun erbjuds du, som
nyexaminerad förskollärare/lärare mot yngre åldrar ett tydligt mentorskap under ditt
introduktionsår. Får du erbjudande om tjänst i.
så att ni tillsammans kan utforma den yrkesetiska delen av introduktionsåret. Materialet kan ..
Ulla Lindgren och Åsa Morberg (Studentlitteratur 2012). 12 27 feb 2013 Nybakade lärares rätt
till mentor under introduktionsåret ställer nya krav på skolorna. Ulla Lindgren är en av få som
forskat på mentorskap. Aktuell.
Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor och spännande utmaning. Rutinerade
lärare ska bli mentorer, nyblivna lärare ska få en mentor. I denna bok belyses många av de
mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning..
Villkoren för mentor och den nyanställde måste istället förhandlas med varje huvudman. Viss
vägledning finns i legitimationsutredning- ens intentioner om att 5 procent . Den nyanställde
lönesätts individuellt som lärare. Någon särskild introduktionslön eller fastställd ingångslön
finns inte. Introduktionsår för nyexaminerade.
31 okt 2013 . Tre arketyper av mentorskap: 1. Support (stöd). - Den traditionella modellen i
Norden. - En mer erfaren person vägleder en mindre erfaren person i dennes professionella
utveckling. - Frivilligt deltagande. 2. Assessment (bedömning /lärarlegitimitet). Introduktionsår och bedömning av nya lärare.
Mentorskap för personlig och professionell utveckling: ett komplement till undervisning och
handledning2005Ingår i: Tänk efter Tänk nytt Tänk om: universitetspedagogisk konferens i
Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport / [ed] Margareta Erhardsson och Katarina Winka,
Umeå: Umeå universitet , 2005, 110-125 s.
Mentorskap under introduktionsåret. Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor
och spännande utmaning. Rutinerade lärare ska bli mentorer, nyblivna lärare ska få en mentor.
I denna bok belyses många av de mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning.
Mentorns uppgift slås fast av Skolverket och.
Målet för Psykologigymnasiet är att ha 100 % behöriga/legitimerade lärare för att säkerställa
kvalitén i utbildningen. .. Mentorskap för introduktionsåret som lärare, Stockholms
universitet. • Pompeji ... Uppsatt mål (Lpf 94 samt Lpf11): Eleverna skall få vägledning inför
de olika val som skolan erbjuder och inför val av vidare.
Nyutbildade lärare, förskollärare och fritidspedagoger erbjuds en provanställning syftande till
tillsvidareanställning under det s.k. introduktionsåret, alternativt . Som vägledning kan
personalkontorets broschyr ”Introduktionsprogram Örebro kommun” med fördel användas. 2.
. Utse mentor, om den nyanställde är nyutbildad.
15 jun 2012 . Man får inte sätta betyg ensam, utan tillsammans med sin mentor. – Skolverket
föreskriver däremot att förskolechefen alternativt rektorn ska sätta av tid för
introduktionsperiodens genomförande för sig själv, mentorn och förskolläraren alternativt
läraren. – Mentorn ska finnas som ett bollplank och vägleda.
Introduktionsåret (2012). Omslagsbild för Introduktionsåret. vägledning för mentorer och
lärare. Av: Lindgren, Ulla. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Introduktionsåret.
Reservera. Bok (1 st), Introduktionsåret Bok (1 st) Reservera. Markera:.
Ett spännande jobb om du som pedagog vill påverka stadens skolutveckling. Mentorskap Ditt

första år som nyexaminerad lärare i Trollhättans Stad är ett introduktionsår som bland annat
innebär att du får vägledning av en erfaren lärare. Det blir ett sätt att utvecklas genom
reflektion och samtal, för att du ska växa in i din roll.
Den undkommer ingen, men det finns sätt att mildra den. Ett bra introduktionsår är ett sätt,
säger Åsa Morberg som tillsammans med kollegan Ulla Lindgren har skrivit boken
Introduktionsåret – vägledning för mentorer och lärare. Speciellt viktigt har introduktionsåret
blivit i takt med att lärarutbildningarnas praktikperioder har.
29 okt 2012 . Nybörjarlärarna i sin tur behöver både medvetandegöras om vad de kan förvänta
sig av sina respektive mentorer och fundera över vad de vill att mentorskapet ska fokusera på
och resultera i. Seminariet, som utgår från boken "Introduktionsåret, Vägledning för mentorer
och lärare" syftar därför till att belysa.
Pris: 178 kr. kartonnage, 2012. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Introduktionsåret Vägledning för mentorer och lärare av Ulla Lindgren, Åsa Morberg (ISBN 9789113044705)
hos Adlibris.se. Fri frakt.
24 jan 2017 . Ha förståelse för relationen mentor – adept som en trygg bas för lärande. • Kunna
använda samtalet som ett verktyg för yrkesmässig och personlig utveckling. Litteratur.
Obligatorisk: Lindgren, U. Morberg, Å. (2005) Introduktionsåret. Vägledning för mentorer och
lärare. Stockholm: Norstedts (Boken ingår i.
med ett introduktionsår. Därefter kan en legitimation erhållas. Det gäller lärare med
examensbevis som utfärdas efter detta datum. Kommunerna måste ha en. 9(21) . måste avsätta
tid för introduktionsperiodens genomförande för sig själv, mentorn .. Rutinhandböcker ska ge
vägledning, så att elever i behov av särskilt stöd.
29 jul 2015 . Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare – Ulla Lindgren, åsa
Morberg Ladda ner bok Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare – Ulla
Lindgren, åsa Morberg Mentorskap är ett kraftfullt redskap för människor som vill utvecklas.
Genom analyserande och konstruktiva samtal kan.
14 feb 2012 . Juridisk vägledning. Granskad december 2011. Avgifter i skolan o Utbildningen
ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och ... snittet 18,3 De
lärare som är färdigutbildade nu och kommer ut för att arbeta i våra verksamheter ska ha en
mentor och gör ett introduktionsår.
Introduktionsåret - Vägledning för mentorer o. av Ulla Lindgren - Åsa Morberg. Inbunden
bok. Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2012. 120 sidor. Mer om utgåvan. ISBN: 9789113044705;
Titel: Introduktionsåret - Vägledning för mentorer och lärare; Författare: Ulla Lindgren - Åsa
Morberg; Förlag: Studentlitteratur AB.
23 nov 2017 . Ullvigymnasiet är en kommunal gymnasieskola med ca 1000 elever och 160
anställda. Eleverna fördelar sig på 13 nationella program samt Introduktionsprogrammet. Vi
har en väl utbyggd och fungerande organisation för elevhälsan och studie-och
yrkesvägledning. På Ullvigymnasiet arbetar vi.
15 nov 2012 . Lindgren, Ulla & Morberg Åsa (2012). Introduktionsåret. Vägledning för
mentorer och lärare. Stockholm: Norstedts (120 s). Lindqvist, Per (2010). Ödmjuk
orubblighet. En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande. Didaktisk tidskrift 19 (1) 1-18.
Nordänger, Ulla-Karin (2010). Hur framträder lärarskicklighet?
7 sep 2016 . 294. 334. 334. Fristående/annan kommun. 68. 68. 68. Lärare per elev. 0,080.
0,073. 0,073. Elever per lärare. 12,5. 13,7. 13,7. Grundskola total. 1052. 1118. 1118. Kommun.
926 ... Introduktionsår med stöd av mentor för utexaminerade förskollärare och lärare ställer
krav på kommunen som arbetsgivare.
Genom samtal med elever och andra lärare har jag fått en bild av att mentorskapet hanteras på
olika sätt på skolan .. Ovanstående beskrivningar påvisar att mentorskap handlar om att

vägleda en person genom att se till .. Mentorshandbokens första del, årskurs 1, beskrivs som
ett introduktionsår där fokus ligger på att lära.
Närmare överenskommelser om vad introduktionsåret skall innefatta träffas i lokala avtal.
Utskottet förutsätter att kommuner och skolledningar tar sitt ansvar för introduktionen av
nyexaminerade lärare i yrkesverksamheten. Ett aktivt stöd under den första yrkesverksamma
tiden, t.ex. i form av mentorskap, kan enligt utskottets.
For those of you who are confiused to find the book PDF Introduktionsåret : Vägledning för
mentorer och lärare Download but not yet you get do not worry buddy by sitting at home
while playing your laptop can get the book Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och
lärare PDF Online because in this modern era you.
22 nov 2012 . Kort om två nya skrifter om bland annat mentorskap. Med boken
Introduktionsåret – vägledning för mentorer och lärare (Norstedts) vänder sig Ulla Lindgren
och Åsa Morberg till både nya lärare och deras blivande mentorer. De beskriver mentorskapet,
redogör för dess redskap och ger förslag på frågor som.
tiLL mentor ocH Lärare/förskoLLärare. 1. Lärares yrkesetik och introduktionsår - vad gäller?
2. Yrkesetik, vad, varför och hur? 3. Praktiskt arbete med Lärares yrkesetik. 4. Eleven alltid i
centrum. 5. Läraren och den professionella yrkesutövningen. 7. Att upprätthålla lärares
yrkesetik. 8. Lärares samhällsuppdrag. 9 yrkesetiken.
Resurserna ska användas för vägledning, arbetsträning och undervisning. Resurserna ...
Introduktionsår med stöd av mentor för nyutexaminerade förskollärare och lärare ställer krav
på arbetsgivare, mentorer och . krav på arbetsgivaren när det gäller att hitta lämpliga mentorer,
då mentorn ska så långt det är möjligt ha.
21 Aug 2012 . 2012 (Swedish)Book (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages.
Stockholm: Norstedts Förlag, 2012. , 127 p. Keyword [sv]. Mentorskap, Lärarutbildning,
Lärare. National Category. Didactics. Identifiers. URN: urn:nbn:se:hig:diva-12625ISBN: 97891-1-304470-5 (print)OAI:.
12 mar 2017 . Vi förväntar oss att du har flera års erfarenhet av arbete som lärare i skolans
äldre åldrar samt att du har ett intresse av ledarskapsfrågor. Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete som skolledare, samt om du har påbörjat eller genomfört det statliga
rektorsprogrammet. ÖVRIGT Vår organisation ska.
lärare och student . Från att ha varit ett gemensamt projekt för kun- skapsutveckling blir det ett
rent köp-sälj-förhållande mellan lärare och student, det vill säga i sådana situationer .. i form
av till exempel praktik, mentorskap, fadderföretag och case- .. hällsvetenskapliga ämnen leder
dessutom till mindre aktiv vägledning.
Endagsutbildningen ersätter inte en längre poänggivande utbildning, utan ger de lärare som
fullgör ett uppdrag ett visst stöd. Mentorskapet i lärarlegitimationens introduktionsår är något
annorlunda utformat än övrigt mentorskap. Därför är utbildning av största vikt.
Mentorsutbildningsdagens uppläggning är yrkespraktiskt.
24 okt 2014 . ställa att lärarna och förskollärarna får mentorer som är legitimerade lärare eller
förs- kollärare samt att . uppger att de får en mentor som är en legitimerad lärare eller
förskollärare med lång erfarenhet av .. Lindgren, U; Morberg, Å. (2012) Introduktionsåret –
vägledning för mentorer och lärare. Stockholm:.
Vägledning för mentorer och lärare. Mentorskap är ett kraftfullt redskap för människor som
vill utvecklas. Genom Författare: Ulla Lindgren · Åsa Morberg. Hur beskriver nyblivna lärare
respektive mentorer introduktionsåret? - Vilka hinder och .. Handledaren ska även finnas med
som stöd och vägledning. Det finns ett .
Skolans personal består 2013/2014 av 20 lärare varav 11 är tillsvidare-anställda samt 9
vikarierande . mellan skolor, mentorskap för tre nyexaminerade kollegor under deras

introduktionsår, deltagit i arbete ... kunde konstateras att eleverna inte i tillräckligt hög grad
upplevde att de fick information och vägledning.
9 feb 2014 . Mentorn kanske även kan se adepten i sitt arbete, tillsammans med arbetslaget och
i barngruppen för att snabbt göra sig en blid av hur adepten agerar där. .. Lärarna kan effektivt
kommunicera sin undervisning, fokusera på det som är centralt för lärandet, stödjer och
vägleder elever under lärprocessen.
17 okt 2013 . Hela syftet med att vara mentor är ju att ge vägledning under det här första året,
att visa på möjliga vägar till förbättring” Läs mer mentorsutbildning och om
introduktionsår[1]. I oktober 2013 har RUC startat mentorsutbildning för ytterligare 50 lärare
som kommer ge nyutexaminerade lärare i regionen stöd.
(s. 13-17, 23-55) Stockholm: Skolverket. Lindgren, Ulla & Morberg,Åsa (2012).
Introduktionsåret: Vägledning för mentorer och lärare. Norstedts: Stockholm. Lindqvist, Per
(2010). Ödmjuk orubblighet. En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande. Didaktisk
Tidskrift, 19 (1), 1-18. Nicol, David. J. & Macfarlane-Dick, Debra.
(author); Introduktionsåret : vägledning för mentorer och lärare; 2012; Book (other academic).
26. Gustavsson, Laila, 1947- (author); Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets
behandling blir till samtalsämne lärare emellan; 2008; Doctoral thesis (other academic)abstract.
This thesis reports results from a study that.
9 okt 2012 . Introduktionsåret Vägledning för mentorer och lärare Ulla Lindgren och Åsa
Moberg. ”Mentorsskapet kan därför ses som en värdefull kompetensutveckling av de mer
erfarna lärarna, genom att de kommer att utveckla ett mer analyserande och reflekterande
förhållningssätt till skola och undervisning.”.
9 nov 2015 . Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare – Ulla Lindgren, åsa
Morberg Ladda ner bok Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare – Ulla
Lindgren, åsa Morberg Mentorskap är ett kraftfullt redskap för människor som vill utvecklas.
Genom analyserande och konstruktiva samtal kan.
Kravet på introduktionsår för att få legg är borta. Men fortfarande måste skolledaren ordna
mentorer och vägledning åt nyexade lärare och förskollärare. Vi besöker Hudiksvall, en
kommun där introduktionsåret sedan länge är en självklarhet. TexT AgnetA Persson Bild Peter
HAMberg. Det vore ingen dum idé att ge.
Nyexaminerade förskolläraren Johanna Hagman-Jacobsson är glad: Hon har fått jobb, en
introduktionsplats och en mentor. Men när Lärarnas tidning talar med henne har hon
fortfarande inte träffat sin mentor, efter en månads arbete på förskolan Solstenen i
Norrköping. — Allt kring introduktionsåret verkar vara rätt förvirrat,.
10 feb 2014 . Att introduktionsåret ses som en förlängd praktikperiod istället för att se det som
ett bra tillfälle för adepten att visa vad han/hon kan och få en möjlighet för . På s 36 i boken
står det att många nyexaminerade lärare inte gärna vill visa att de inte räcker till och vill inte
visa sina svagheter för en mentor eller.
21 jun 2017 . Så jag kontaktade kommunen och sa, det här vill jag göra, och de nappade
direkt. Sen har jag utarbetat ett material som alla mentorer och nyexaminerade lärare använder
sig av, berättar Emma Forsén. När legitimationsreformen trädde i kraft 2011 var nya lärare
tvungna att göra ett introduktionsår för att.
Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och lärare. av Morberg, Åsa, Lindgren, Ulla.
Förlag: Norstedts; Format: Digital; Språk: Svenska; ISBN: 9789113045375. Köp på
AdlibrisKöp på Bokus.
7 sep 2012 . 3 tips för inspiration. • Introduktionsåret – Vägledning för mentorer och lärare
(Ulla Lindgren och. Åsa Moberg). • Ontario – A Resource Handbook for. Mentors. •
Västerbotten.

Jämför priser på Introduktionsåret : Vägledning för mentorer och lärare, läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Introduktionsåret : Vägledning för
mentorer och lärare.
De har istället satsat på olika former av mentorskap, samtalsseminarier och
erfarenhetsutbytesgrupper för nya lärare, säger Göran Fransson, som samarbetar nära med
finländska forskare. – I Finland har detta vuxit fram underifrån, i lokala satsningar med stöd
av forskare. I Sverige kommer besluten om introduktionsår och.
Introduktionsåret. vägledning för mentorer och lärare. av Ulla Lindgren Åsa Morberg (Bok)
2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Mentorskap, Lärarutbildning, Lärare,. Fler ämnen.
Skolpersonal · Skolväsen · Undervisningsväsen. Upphov, Ulla Lindgren och Åsa Morberg.
Utgivare/år, Stockholm : Norstedt 2012. Format, Bok.
Introduktionsåret : vägledning för mentorer och lärare / Ulla Lindgren och Åsa Morberg
Lindgren, Ulla, 1943- Em, 2012, Bok eller småtryck 1 av 1, 1 av 1. Lära till lärare : att utveckla
läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik / Jörgen Dimenäs (red.) ;
Susanne Björkdahl Ordell . Ea, 2007, Bok eller.
professionella utveckling? Introduktionsåret. - praktisk handledning för förskolechefer och
mentorer i förskolan. Tisdag 23 oktober 2012 | 13.00-16.30 | Folkets Hus, Göteborg.
Kursledare: Kursledare är Åsa Morberg som har skrivit boken. ”introduktionsåret - vägledning
för mentorer och lärare” tillsammans med Ulla Lindgren.
Aug 2009 -. Lärare och skolambassadör för EU i Järfälla kommun. Lärare med mentorskap på
Viksjöskolan, åk. 6-9 i SO- ämnen. Förstelärare i demokratifrågor. Skolambassadör för EU i
Järfälla kommun. Ansvarig för Viksjöskolans internationaliseringsgrupp. VFU-handledare och
handledare för lärare under introduktionsår.
2191367838 9789144108605. matematikens grunder för lärare av anders månsson heftet
matematikk nettbokhandel . seneca människosläktets lärare av bo lindberg innbundet religion
og filosofi nett. TANUM. 229 kr ... introduktionsåret vägledning för mentorer och lärare av
ulla lindgren innbundet . TANUM. 269 kr.
22 okt 2015 . Visitationer. Byggnader. Utjämnings- och glesbygdsbidrag. Inomkyrklig
kommunikation. Studerande till kyrklig tjänst. Introduktionsår. Arbetsmiljöarbete. Kyrklig
beredskap ... andlig vägledning i ignatiansk anda, för de som gått utbildning och .. Nya
kyrkoherdar erbjuds en mentor som stöd. • Nya mentorer.
Mentorskap under introduktionsåret Såväl erfarna som nyblivna lärare står nu inför en stor
och spännande utmaning. Rutinerade lärare ska bli mentorer nyblivna lärare ska få en mentor.
I denna bok belyses många av de mest centrala frågorna samt ges handfast vägledning.
Mentorns uppgift slås fast av Skolverket och.
4 sep 2017 . "Introduktionsåret - vägledning för mentorer och lärare" Boken är som ny, inga
anteckningar är gjorda i boken.
1 jul 2010 . Inte minst det föreslagna introduktionsåret är förknippat med flera . 13§: Enligt
nuvarande skollag är lärare, förskollärare och fritidspedagoger . bli mentorer. Lärare som har
den nuvarande lärarutbildningen, som inte begränsar rätten att undervisa till vissa stadier,
kommer att vara mentorer, liksom lärare.
Skolverket och Socialstyrelsen: Vägledning för elevhälsan. 2014. Skolverket: .. Mentor.
Lärare. Vårdnads- havare. Studie- och yrkesväg- ledning. Elevhälsan. Näringsliv och
branscher. Kommunens arbetsmark- nadsenhet. Arbetsför- medlingen .. delad i två delar: ett
introduktionsår och en tvåårig kvalifikations- fas.
Från och med 1 december 2013 (för lärare som byter arbete och från 1 juli 2015 för alla) måste
lärare ha legitimation för att få sätta betyg, med undantag av modersmålslärare och . Den
nyanställde ska ha en mentor för stöd och vägledning under introduktionsåret. . En struktur

för introduktionsår och mentorsuppdrag finns.
Den riktar sig till lärare på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Mentorskap i skola
och förskola 2013-04-04 "Mentorskap i skola och förskola", av Ylva Ståhle och Agneta
Bronäs, är en ny antologi som diskuterar vad det kan innebära att stödja, utveckla och bedöma
nyutbildade lärare under deras första tid i yrket.
fler kan fortsätta vara yrkesverksamma till minst 65 år kan förutsättningarna för
generationsväxling och mentorskap underlättas. . Skapa nätverk för mentorer och ..
introduktionsår. 2. Erbjuda möjlighet till variation, utveckling och fler karriärvägar för lärare,
förskollärare och fritidspedagoger och ta tillvara medarbetarnas.
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