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Nyhetsbrev 1, 2018

Ny utbildningsserie - RIM

En utbildning/seminarieserie vid tre tillfällen med övernattning. Det

handlar om RIM: Reflektion, Integritet och Mod. Syftet är att belysa

och diskutera de strukturer och mekanismer som styr oss med

särskilt fokus på grupptänk, rädsla för att göra fel, göra som alla

andra.

Seminarieledare är Mats Alvesson, professor, organisations- och

ledningsforskare vid Lunds Universitet. Mats forskar bl a om

funktionell dumhet i organisationer och är en av Sveriges mest

internationellt kända samhällsvetare.

Kursen/seminarieserien inkluderar 3 träffar á 1.5 dag från lunch till

sen eftermiddag, i juni, september och november. Vid varje tillfälle

varvas teori, handlingsprinciper och praktiska erfarenheter.

Läs mer här.

Skicka en icke bindande intresseanmälan till  

skolchefsforeningen@gmail.com senast den 9 februari.

Skolchefskonferensen 2018, 24-25 maj i
Stockholm

Programmet är klart och anmälningarna har börjat droppa in. För

att försäkra dig om en plats på konferensen anmäl dig snarast.

Mer information här.

Anmäl dig via mail till: skolchefsforeningen@gmail.com

Nytt år - nytt medlemsskap i föreningen

2018 är här och därmed är det dags att förnya ditt medlemsskap i

föreningen.

Du vet väl om att medlemsskap ingår det år du går någon av våra

utbildningar?

För er andra så finns det mer information om hur du förnyar ditt

medlemsskap här: förnya ditt medlemsskap

Maila till oss om något är oklart, skolchefsforeningen@gmail.com

webversion | unsubscribe | update profile

   

 

Första nyhetsbrevet för året handlar om utbildning förstås! Vi informerar om en ny utbildningsserie, vi

skickar med en påminnelse om vår egen konferens samt om fortsatt medlemsskap i föreningen.

God fortsättning på det nya året!

Styrelsen för Föreningen Sveriges Skolchefer
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