
	  

	  

Lösningsfokus-för alla som arbetar med barn och 
unga 
 
 

 
 
En utbildning för Dig som arbetar tillsammans med barn/unga och som vill 
utveckla Dina färdigheter i ett Lösningsfokuserat/coachande 
förhållningssätt/ledarskap.  
Du är nyfiken på att använda dina styrkor och resurser oftare, i 
samspelet med barn, deras föräldrar och dina kollegor för att nå 
ytterligare ett litet steg mot den önskade framtiden.. 
 
Få energi och motivation, då Lösningsfokus utgår från den önskade 
framtiden när du är ditt allra bästa jag, när bekymret/problemet är 
mindre, när samspelet fungerar som allra bäst m.m. 
 
När kursen är avslutad kommer du att ha med Dig kunskaper om hur du kan 
arbeta Lösningsfokuserat/coachande, för att skapa en trygg och trevlig 
verksamhet, där alla samverkar för att nå målen. 
 
 
 
Detta kommer du ha förmånen att lära Dig mer om: 
 

- Lösningsfokus, metodens bakgrund 
- Förantaganden 
- Resursspaning 
- Språket som verktyg 
- Positiv feedback 
- Coachande samtal/kollegialt lärande  
- Gruppen som möjlighet 
- Arbetet mot den önskade framtiden-Mål att delmål 
- Arbetsallians mellan skola, elev och föräldrar 
- M.m. 

 
 



	  

	  

När vi träffas kommer du att få möjlighet att lyssna, praktiskt öva dig, 
reflektera tillsammans med andra kursdeltagare. 
Vinsterna med ett varierat arbetssätt är att det skall skapas 
förutsättningar för allas olika inlärningsstilar. Genom övningarna kommer 
vi att upptäcka vilken skillnad t.ex. språket gör på det önskade 
resultatet. 
 
Perioderna mellan kurstillfällena ägnar Ni åt att öva er i den egna 
verksamheten, självklart något som du själv finner angeläget utifrån 
kurstillfället. Du har nämligen med dig användbara kunskaper och verktyg 
från varje tillfälle, som du kan omsätta i din egen verksamhet. 
Vid nästkommande kurstillfälle får du möjlighet att berätta om dina 
framgångar samt att dina kamrater har förmånen att ge dig positiv 
feedback. 
 
Ett handledningstillfälle erbjuds varje deltagare efter avslutad 
utbildning. 
 
 

 
 
 
Datum:   20/9, 12/10, 27/10 samt den 8/11  
Tid:     17-19.30, sista tillfället 17-20  
Plats:   Lagergrensgatan 2 (Karlstad), konferenslokalen på nedre botten 
Kostnad: 1500 kr + moms, i priset ingår Mirakeldokumentation och fika.  

Anmälan sker: 

Alternativ 1: Betala in 1500 kr + moms (1875 kr) till bankgiro 361-7479. Märk 
inbetalningen med Namn, mejladress samt Lösningsfokus för alla. När betalningen kommit in 
skickar jag bekräftelse och kvitto  

Alternativ 2: Fakturabetalning, mejla faktureringsuppgifter så skickar jag en bekräftelse 
och faktura på kostnaden för kursen + moms (1875 kr) 

 
Mvh Lena Bjuresäter 


