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PT för rektorer som vill få arbetet gjort 
 
Utifrån våra kunder vet vi att BRAVOLesson som system är busenkelt att använda. Utmaningen 
ligger i att, beroende på hur arbetet bedrivits tidigare på skolan och med den rådande 
skolkulturen i Sverige, komma igång med att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet 
med evidensbaserat lärandefokus samt att hålla i så att det blir systematiskt.  
 
Därför erbjuder vi personlig tränare (PT) för rektorer som vill få arbetet gjort med fokus på 
skicklig undervisning i varje klassrum: handledning kring planering, genomförande och analys. 
 
Syfte  
Att organisera arbetet så att det blir systematiskt, meningsfullt för varje lärare, effektfullt utifrån 
ett organisationsperspektiv och därmed bidrar till mer lärande för många/alla elever.  
                          ..  
Mål 
Att utifrån rektors ansvar i skollagen systematiskt säkerställa skicklig undervisning i varje klassrum. 
 
Omfattning 
1. Introduktion – ”Så organiserar rektor lärarnas systematiska fokus på undervisningens kvalitet” 
2. Hjälp för att du ska: 
    - Tackla de 5 utmaningarna för att skapa systematik och fokus på undervisningen. 
    - Flytta fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för elevernas lärande. 
    - Rusta dig själv som pedagogisk ledare för fokus på undervisningens kvalitet.  
    - Skapa samsyn i organisation kring olika kvaliteter i undervisningen. 
    - Utveckla struktur, innehåll och effekten av didaktiska samtal med lärare. 
    - Säkerställa data som visar styrkor och utvecklingsområden i undervisningen på  
      både lärar- och skolnivå.  
3. Handledning för att du ska: 
     - Skriva en riktigt vass plan för bättre och bättre undervisning. 
     - Få planen till att börja hända i skolvardagen. 
 
Omfattning 
Introduktion webbmöte 2 timmar + 5 webbmöten (cirka 30 minuter) under ett läsår.    
 
Pris: 11.500 kr exkl. moms. Tillkommer licens för BRAVOLesson från 3.950 kr per läsår. 
 
Frågor? Kontakta oss på 010-516 40 90 eller på info@bravolesson.se 
 


