
• Vad behöver du för att känna menings-
fullhet, inspiration och lust att lära? 

• Vad behöver ni utveckla på din skola för 
att de som arbetar och studerar där ska 
må som bäst?  

Viljan att förändra kommer inifrån individen 
och i skolans fall från  just dig.

Vi, Linda Blomdahl, rektor och lärare och 
Christer Olsson, föreläsare, coach och Årets 
manliga talare 2019, hjälper er att ta reda på 
hur ni både på individnivå och tillsammans kan 
omvandla era drömmar till tydliga mål och 
därefter arbeta för att nå dem. Vi har skrivit 
Skolcoachboken: Egen utveckling -  
gemensam framgång, som inspirerar och 
uppmuntrar dig som lärare, till just den egna 
utvecklingen med målet att skapa samsyn 
kring skoluppdraget. 

Du får konkreta tips och verktyg på hur ni går 
från snack till verkstad och på så sätt utveckla 
dig själv, dina kollegor och elever.

I Skolcoachboken arbetar vi oss igenom fem 
stora områden inom skolans verksamhet:

kundservice.liber@liber.se 
Tel 08-690 90 00  
www.liber.se

Skolcoachboken
Egen utveckling – gemensam framgång
LINDA BLOMDAHL, CHRISTER OLSSON

Självledarskap: Här får du träna dig på att 
välja att vilja och våga visa din sårbarhet. Du 
väljer hur du vill tänka och känna och vad du 
ska låta påverka dig. 

Struktur och skolkultur: Lär dig avstå från 
dokumentation och möten som inte har tydliga 
syften. 

Ledarskap och lärarskap: Du lär dig vara 
prövande, lärande och levande utifrån din 
lärarroll. 

Lärande: Vi diskuterar människans uppmärk-
samhet, ansträngning och inte minst förmåga 
att avgöra om det är värt att lära sig något 
nytt.

Kommunikation: Här handlar det om att 
samtala istället för att tala och att alltid 
sträva efter att först förstå och sedan göra sig 
förstådd. 
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Vänd
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FÖRFATTARE: LINDA BLOMDAHL, CHRISTER OLSSON
Linda Blomdahl är läraren och rektorn som vill inspirera och engagera dig som 
arbetar med barn och ungdomar så att du väljer att alltid vilja göra ditt bästa. 
Christer Olsson är coach och föreläsare med lång erfarenhet av kulturutveckling 
och ledarskap inom olika verksamheter. Christer fick år 2019 utmärkelsen 
Årets talare. 

Genom våra skolpaket kan ni välja vad ni vill utveckla och i vilken omfattning.  
Vi erbjuder såväl föreläsningar, workshops och handledningssamtal som mer omfattande 
utvecklingsinsatser. Vårt främsta syfte är att inspirera individen till att vilja vara en del  
av verksamhetens utveckling. 

Du hittar mer information om våra erbjudanden samt kontaktuppgifter på; 
lindablomdahl.se. 

Har du sett sändningen med guldkant?
Under våren satte Christer Olsson och Linda Blomdahl guldkant på vardagen i syfte att 
stärka lärarnas  självförtroende, gemenskap och glädje. Med hjälp av dessa inspirerande 
talare vill Liber visa sin respekt och sitt förtroende för dig och det du gör.  
Ta del av sändningen själv eller tillsammans med kollegorna:  
www.liber.se/sandning-event-guldkant

Vad vill ni utveckla?


