
                                                              

Till 
Rektorer och förskolechefer inom kommunala grundskolan/förskolan 

Utifrån satsningar för ökad måluppfyllelse Topp 25 2025 utökar vi 

utbudet av utbildningar inom Vägledande samspel-ICDP 2019 

Utbildning 1. Ledarutbildning-ICDP 

Målgrupp: förskolechefer, rektorer och verksamhetschefer 

 
Omfattning och utbildningsmoment 
Utbildningen omfattar 4 halvdagar  

Utbildningen ger kunskap om programmets centrala delar, dess förankring i teori samt forskning om 
vad som gynnar barns/elevers utveckling och lärande. Utbildningen fokuserar på ledarskap samt 
viktiga implementeringsprinciper för programmets genomslagskraft i verksamheten.  
Utbildningen är kostnadsfri och deltagare får kursbok och annat material i utbildningen. Förutom 

föreläsningar och litteraturstudier bygger utbildningen på deltagarnas egna reflektioner och 

erfarenheter som ledare. 

Fredag förmiddag med första datum: 5 april och 10 maj. Höstens datum meddelas senare                                 
Utbildare: psykolog Lilian Berggren och enhetschef Lena Carlsson 

  

Utbildning 2. Vägledarutbildning-ICDP  

Målgrupp: Förskolans hälsoteam och skolans elevhälsoteam; specialpedagoger, 
kuratorer och psykologer 
 
Omfattning och utbildningsmoment 
Utbildningen omfattar Bas- nivå 1 fem heldagar och Diplomerade vägledare- nivå 2 fem 
heldagar. Utbildningen löper över ca 1 – 1 1/2 år.   
 
För att bli godkänd som Diplomerad Vägledare i programmet kräver stiftelsen ICDP Sverige 
obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen.  
Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna får kursbok och annat material i kursen. Övrig litteratur 
finns att låna. Förutom litteraturstudier ingår uppgifter och övningsmoment som ska genomföras i 
den egna verksamheten. 
Efter avslutad utbildning kan deltagarna i samarbete med förskolechef/rektor ha i uppdrag att 
implementera programmet Vägledande samspel på olika sätt i verksamheten samt använda 
programmet som verktyg i egen yrkespraktik.    

Fredagar med första datum: 12 april och 10 maj. Höstens datum meddelas senare. 
Utbildare: Leg psykolog Michael Dahlman och Specialpedagog Malin Nilsson 
Torsdagar med första datum: 11 april och 9 maj. Höstens datum meddelas senare. 
Utbildare: Leg psykolog Tua Larsson och Elevhälsochef Kristina Karlsson   

  



 
 

Utbildning 3. Vägledarutbildning-ICDP 
Målgrupp: lärare/pedagoger/arbetslagsledare i skolan    

 
Till denna utbildning kan rektor söka utbildningsplats för lärare/pedagoger/ arbetslagsledare: 
 
- Om skolans rektor/elevhälsoteam redan arbetar med programmet Vägledande samspel-ICDP. 
 
- Om skolan inte arbetar med programmet Vägledande samspel-ICDP men planerar att göra en bred 
satsning. Detta förutsätter att rektor går utbildning 1, elevhälsopersonal utbildning 2.     
 

Omfattning och utbildningsmoment 
Utbildningen omfattar Bas- nivå 1 fyra heldagar och Diplomerade vägledare- nivå 2 fem 
heldagar. Utbildningen löper över ca 1 – 1 1/2 år.   
 
För att bli godkänd som Diplomerad Vägledare i programmet kräver stiftelsen ICDP Sverige 
obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen.  
Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna får kursbok och annat material i kursen. Övrig litteratur 
finns att låna. Förutom litteraturstudier ingår uppgifter och övningsmoment som ska genomföras i 
den egna verksamheten. 

Efter utbildningen kan förskollärare/lärare/pedagoger/arbetslagsledare använda Vägledande 
samspel-ICDP i det dagliga arbetet.  

 
Bas nivå 1, 4 heldagar. Datum: 5 februari, 6 mars, 4 april och 3 maj. Nivå 2 startar i oktober.  
Utbildare: Psykolog Johanna Berglund och Specialpedagog Kicki Åström 
 

 
 
Vid frågor kontakta: 
Kicki Åström (kicki.astrom@orebro.se) 
Kristina Karlsson (kristina.a.karlsson@orebro.se) 
Malin Nilsson (malin.d.nilsson@orebro.se) 
Lilian Berggren (lilian.berggren@orebro.se) 
Lena Carlsson (lena.carlsson@orebro.se) 
 

Mer info om programmet Vägledande samspel (ICDP) finns på Pedagog Örebro 
och på Stiftelsen ICDPs hemsida www.icdp.se  
 
 

 

Anmäl deltagare till utbildningarna på Pedagog Örebro senast den 14 
januari 
 

Välkomna! 
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