
✓ Bygger på svensk och internationell forskning ✓ Bygger på beprövad erfarenhet från 1800 lektionsbesök

✓ Bygger på forskning om vad elever förväntar sig av lärarna ✓ Totalt 10 dimensioner av skicklig undervisning i 2 matriser

✓ Rikt med exempel på iakttagbara läraraktiviteter ✓ Ger utmaningar även för redan skickliga lärare

✓ Inga bedömningsord (… ganska hög grad, mycket hög...) ✓ Progressionen i skicklighet beskrivs i en lärandematris

✓ Ett läromedel för 4:e generationens skolutveckling ✓ Leder till samspel och systematik med lärandefokus

✓ Gör det möjligt att systematiskt jämföra hur undervisningskicklighet och elevresultat utvecklas över tid

RÄTTIGHETER - ENGÅNGSKOSTNAD                                              
För skola med < 10 lärartjänster. Rättighet att använda observationsunderlaget. Per skola 5 900 kr

6 900 kr

7 900 kr

8 900 kr

9 900 kr

Boken kostar 180 kr/st. Säljs i 5-pack. I priserna för rättigheterna ovan ingår alltid ett 5-pack. Per 5-pack 900 kr

6 800 kr

RABATTSATSER                                              
Vid samtidig beställning för 6 - 10 skolor i en kommun eller friskoleorganisation - rabatt på hela ordersumman 10% i rabatt

Vid samtidig beställning för 11-20 skolor  15% i rabatt

Vid samtidig beställning för 21-40 skolor 20% i rabatt

Vid samtidig beställning för > 40 skolor 25% i rabatt

VÅRA TJÄNSTER  -  UTBILDNING OCH HANDLEDNING KRING UNDERVISNINGSSKICKLIGHET I PRAKTIKEN
1
2 Hel- eller halvdag "Vad GÖR en skicklig lärare?" om forskningsbakgrunden och hur observationsunderlaget kan användas

3
4
5
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med två klickbara matriser använda underlaget systematiskt.

Prislista - observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken
© Skolkompaniet i samarbete med Fibbla Kompetens och BRAVOLesson/Successful Schools

Priserna ger rättighet att använda den tryckta versionen av underlaget -   

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

rättighet att kopiera trycksaken och använda den på den egna skolan.
Skolor och kommuner som väljer BRAVOLesson får underlaget  

Pris från totalt 5.900 kr per skola - engångskostnad (5 ex av boken ingår).

kostnadsfritt inlagt digitalt i systemet. Det gör det smidigt att 

Lektionsbesök och analys/inventering av lärarnas undervisningsskicklighet på din skola

En kombination av 3 och 4

Utbildning av rektor och nyckelpersoner på din skola. Skapa förutsättningar för systematiska lektionsbesök och didaktiskla samtal

Exempel: En skola med 10 lärare betalar totalt inklusive ett extra 5-pack med boken (5.900 + 900 = 6.800) 

 Det ger statistik för skolutveckling på lärar-, skol- och kommunnivå.

Intresserad? Kontakta oss på 010-516 40 90 eller på info@bravolesson.se

FÖRDELARNA MED UNDERVISNINGSSKICKLIGHET I PRAKTIKEN

För skola med < 20 lärartjänster

För skola med < 30 lärartjänster

För skola med < 40 lärartjänster

För skola med > 40 lärartjänster

BOKEN - 80 SIDOR MED MATRISER OCH KOPPLING TILL STYRDOKUMENT OCH FORSKNING

Alla priser är exkl. moms 6 procent och frakt.

30 minuters introduktion via webben om "Varför?" ett observationsunderlag om undervisningsskicklighet


