Inbjudan till rektorer och huvudmän för förskolor och skolor
Anmäl dig till Rektorsakademin Öckerö med start våren 2020.
Rektorsakademin syftar till att möta behov som skolledare efterfrågat under lång tid. Vi ser behov av att
stärka essensen och förståelsen av vad kristen utbildning är både historiskt, filosofiskt, pedagogiskt samt
konkret empiriskt. Det finns även behov av att öka kompetensen gällande möjligheter, skyldigheter och
rättigheter för skolor med konfessionell inriktning. Rektorsakademin är ett komplement till den statliga
rektorsutbildningen och våra lärare har alla lång erfarenhet av att leda kristen utbildning.
”-Rektorsakademin har gett mig råg i ryggen. Att se kristna skolans
plats historiskt och se vad den kan få betyda idag. Jag har fått större
tro och hopp för de kristna skolornas framtid. Jag har en stadigare
grund för mitt skolledarskap.”
”1) Viktiga grundkunskaper för att leda och utveckla kristen friskola.
2) Inspiration och vägledning i viktiga ledarskapsfrågor för oss som
skolledare i ett kristet perspektiv.
3) Ett värdefullt nätverk av relationer för fortsatt utbyte.”
”-En värdefull historisk överblick av kristen utbildning i Sverige med
god förankring i kristen utbildningsfilosofi som ger trygghet och
ryggrad i det vi arbetar med.”

Målgrupp
Rektorsakademin är en fortbildning på tre terminer anordnad av Kristna Friskolerådet. Den riktar sig till
rektorer och huvudmän men även potentiella skolledare exempelvis biträdande rektorer, arbetslagsledare,
förstelärare med flera.

Omfattning
Utbildningen omfattar tre moduler, om tre helgfria vardagar med övernattning. Det är mycket värdefullt
att vara flera från samma skola, och allra helst med huvudmannen representerad.
”Intyg” ges vid fullgången kurs, modulerna 1, 2 och 3.
”Diplom” ges till deltagare som även fullgjort kursuppgifterna till de tre modulerna.
Varje deltagare förväntas avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Deltagaren går utbildningen
som en del av arbetet och behöver avsätta 10–20 procent av sin arbetstid veckorna före respektive efter
varje modul. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av
litteratur. Är man flera representanter från samma enhet så förväntas man i så stor utsträckning som
möjlighet göra kursuppgifterna i grupp med fokus på sin verksamhet.
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Modul 1
Må 30/3 – On 1/4 2020
Kristen utbildningsfilosofi – del 1
Historiska arvet av kristen skola i Sverige
Lagstiftning för skola med kristen profil

Modul 2
Må 14/9 – On 16/9 2020
Kristen utbildningsfilosofi – del 2
Pedagogisk utformning av kristen profil
Huvudmannauppdraget

Modul 3
Må 12/4 – On 14/4 2021
Ledarskap i kristen skola
Examination

Historiska arvet av kristen skola i Sverige
Kunskap om Sveriges skoltradition, dess
uppkomst och rötter samt en förståelse av det
arv vi har att förvalta.
Lagstiftning för skola med kristen profil
Kunskap om juridiska skyldigheter, rättigheter
och möjligheter för skolor med konfessionell
inriktning.
Kristen utbildningsfilosofi
Kunskap om kristen utbildningsfilosofi i
förhållande till läroplanernas grundläggande
värderingar, samt insikter i hur
utbildningsfilosofiska frågeställningar kan
förmedla identitet och hur västerländsk
humanism och kristen etik kan
medvetandegöras.
Pedagogisk utformning av kristen profil
Insikter på hur kristen skola kan utveckla sin
kristna profil både i grundskola och förskola,
innehållsmässigt och organisatoriskt.
Huvudmannauppdraget
Insikter om huvudmannens ansvar, arbetssätt
och arbetsfördelning i skolorganisationen och
kunskap i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ledarskap i kristen skola
Insikter om ett självreflekterande och hållbart
ledarskap.

Kursstart
Tid: måndag 30 mars kl. 12.00 - onsdag 1 april kl. 15.00.
Plats: Nimbus, Öckerö.
Pris per person och modul: Enkelrum 5100: -, Dubbelrum 4850: Alla måltider samt boendet är inkluderat i priset.
Anmälningslänk
https://magnetevent.se/Event/rektorsakademin-ockero-30633/
För mer information kontakta.
Anders Dunemyr
Projektledare
Mobil: 070-161 31 22
E-post: adr@kristnaskolan.se
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