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Skollotsen
Utveckling och kvalitetssäkring

Vi stödjer din skola i utvecklingen till effektivare
verksamhet och bättre resultat
Vi implementerar ständiga förbättringar
En förändring som håller över tid
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... u t v e c k l a r l e d a r e o c h o r g a n i s a t i o n e r

Under senare år har den svenska skolans resultat och måluppfyllelse i många avseenden
försämrats och i jämförelse med andra länder har vår position dalat beträffande
kunskapsresultaten.
Utmaningen för Sveriges skolor kommer därför de närmaste åren fokuseras på att förbättra
resultaten och skapa en hållbar utveckling med ständiga förbättringar som förhållningssätt.
Nedan vill vi presentera för dig de områden som vi arbetar med och som vi tror att Du skulle
vara intresserad av när det gäller utbildning och kvalitetssäkring
I denna process kan Kunskapsbolaget vara ett stöd för kommunens skolor eller för den enskilda
skolan genom att tillhanda följande tjänster
 Kunskapsbolaget genomför genomlysning och analys och ger förslag till effektivisering av
skolans verksamhet för högre resultat- och måluppfyllelse.
 Kunskapsbolaget deltar i utveckling av organisationen både med ledning
coachning/rådgivning, uppföljning och utvärdering.
I genomförandet av föreslagna förbättringsåtgärder kan Kunskapsbolaget medverka såsom
projektledare, verksamhetscoach och processledare. Därutöver ksn vi genomföra uppföljning och
utvärdering av skolans förändringsprojekt.
Kunskapsbolaget utför också utbildningsinsatser vilka presenteras i produktbladet ”Utbildning
och kompetensutveckling”.

Vi bidrar med bland annat följande tjänster:
•

Verksamhetsanalys

•

Processledning

•

Projektledning

•

Verksamhetscoachning

•

Individuell coachning

•

Finansiering

Varför välja Kunskapsbolaget som partner
Kunskapsbolaget erbjuder tjänster inom ledarskap, kompetensutveckling, verksamhetsutvecling,
finansiering samt chef att hyra.
Kunskapsbolaget arbetar snabbt och effektivt med erfarna medarbetare som med hög
tillgänglighet och kort varsel står till Ditt förfogande.
Du får en pålitlig partner med hög kompetens som snabbt sätter sig in i din situation och hjälper
dig med dina utmaningar.
Skollotsen består av en grupp rektorer/skolledare med lång erfarenhet av att leda förskola och
skola, både inom offentlig och privat sektor, mot uppsatta mål.
Skollotsen ingår i Kunskapsbolaget.
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