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Verksamhetscoachning - skola
Verksamhetscoachning är en tjänst från Kunskapsbolaget som ger skolledare och ledningsgrupp,
trygghet, råd, stöd och vägledning i nya komplicerade beslutssituationer.
Verksamhetscoachning skapar ett bra och regelbundet bollplank för beslutsfattare och
skolledare och en hjälp i utvecklingen av både ledarrollen och organisationen.

Mål
Verksamhetscoachning ska ge stöd och erfarenhetsutbyte i nya och/eller gamla komplexa
arbetssituationer samt på ett konstruktivt sätt vara en del i verksamhetsförändringar och
utvecklingsarbetet. Verksamhetscoachning ska också ge råd vid utveckling av ledarskapet i
organisationen för att få en kostnadseffektivare och mer resultatinriktad verksamhet.
Detta tillsammans skapar en trygghet för skolledare och ansvarig politisk nämnd.

Genomförande och omfattning.
Vi arbetar med regelbundna inplanerade möten med fastställd dagordning.
Vi fungerar som bollplank, samtalspartner.
Vi genomför verksamhets/organisations- och nulägesanalys och intervjuer för att snabbt nå ett
bra resultat.
Vi arbetar under tystnadsplikt.
En rimlig tid avsätts till varje möte. Tid för genomförandet övernskommes med uppdragsgivaren.
En lämpligt tidsaspekt för uppdraget är att det på går under ett läsår. I början av uppdraget görs
normalt en intervju och en verksamhetsanalys. Därefter arbetar vi som bollplank eller via speciellt
överenskomna aktiviteter, beroende på situationen.

Varför välja Kunskapsbolaget som partner?
Jo, därför att Kunskapsbolaget har …
kompetent personal med gedigen kunskap och lång erfarenhet av coachning och
organisationsutveckling
beprövade modeller som utvecklats i konkret arbete vilket är en garanti för att de är mera än bara
teoretiska modeller
beprövade modeller för hur kunskaper och erfarenheter som ett resultat av olika typer av analyser
kan tas till vara, skapa nytta och mervärde
ett utbyggt system för kvalitetssäkring

Ytterligare information
Vi hoppas att vi lyckats förmedla hur vi, genom väl planlagd och genomförd utredning, kan bidra
till att din organisations verksamhet blir mera effektiv och att större nytta skapas.
Kontakta Kunskapsbolaget – ring 08 – 545 160 20 eller skicka ett mail till
info@kunskapsbolaget.se
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