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Lösningsfokuserade medarbetare bildar effektiva organisationer.

Allt fler pedagoger upptäcker nyttan av att fokusera på det som
fungerar istället för att fastna i problemen.
Fokusera på det positiva, på lösningar och på framtiden.
Ta vara på allas resurser och kompetens.
Upptäck det enkla och geniala med ett lösningsinriktat
förhållningssätt i både förskola och skola.
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Beställ våra Böcker på www.lip4u.se
Lip-Focus - Klassrumscoacher

Feedback och coaching utvecklar skolan
Fler lösningsfokuserade verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feedbackens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan.
Boken beskriver också hur du kan jobba med klassrumscoaching på din skola och hur du implementerar hela programmet. Pris: 200 kr + moms.
Till boken finns en DVD, som kan köpas separat. Där du
får följa en klassrumscoach i aktion.

Nya Lösningar mot Mobbning

För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt
och stödjande klimat
Ett systematiskt lösningsinriktat arbetssätt som underlättar
arbetet i skolan mot mobbning. Förutom proaktiva förebyggande insatser för en ”hela skolan-ansats” visar boken på
effektiva och hållbara verktyg i det dagliga arbetet. Samt hur
man med evidensbaserade supportgrupper (L+M) och lösningsfokuserade samtal (H) kan agera i den akuta situationen om någon elev blivit utsatt. Pris: 226kr + moms.

Lösningsfokuserade Supportgrupper

Arbetshäfte till: Nya Lösningar mot Mobbning
Vi erbjuder nu vårt NYA arbetshäfte (26 sidor) som enkelt
beskriver hur du arbetar med evidensbaserade supportgrupper, i akuta ärenden, för att stoppa all mobbning och
kränkande behandling. Med systematik, en hela skolanansats, elevers delaktighet och ett positivt skolklimat
skapas en trygg och hälsosam skola. Supportgrupper är
en snabbverkande, effektiv intervention som får mobbningen att upphöra. Skolverkets allmänna råd rekommenderas och arbetshäftet innehåller kopierbara arbetsblad
för varje steg i metoden. Pris: 100 kr inkl moms
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För en roligare skola - Såld i över 26.000 ex
Boken ger alla pedagoger verktyg till att öka sin professionalitet speciellt i samarbetet med elever och föräldrar.
Förhållningssättet främjar arbetsklimatet, underlättar samarbetet och lyfter fram allas resurser och kompetens. Den
lösningsinriktade pedagogiken är ett alternativ, ett nytt
sätt att tänka, där det konstruktiva samtalet karaktäriseras
av att man fokuserar på de saker som inger hopp och
framgång.
Pris: 226 kr + moms.

Lösningsfokuserat Ledarskap
Fler och konkreta verktyg för hur du – som coach, ledare
eller chef – kan tillämpa en rad grundläggande principer och
med en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt
och leverera förändringar. Antingen du handskas med utmanande situationer, strävar efter att få fram det bästa ur ett
team eller reder ut knepiga strategiska tvister inom din organisation, presenteras här enkla och pragmatiska nycklar till
ledarskapet .
Pris: 283 kr + moms

Utveckla goda vanor hos alla elever
När det Lösningsfokuserade arbetssättet gjorde sitt intåg i skolans värld, insåg snabbt den
pedagogiska personalen hur de Lösningsfokuserade idéerna kan användas till att utveckla goda vanor hos alla elever. Idéerna passar lika bra inom ett inkluderande som ett
universellt pedagogiskt sammanhang, där man förutsätter att alla har styrkor att bygga vidare på. Läroplanen är utformad på grundval av vad vi vill att barnen ska lära sig och kan
lära sig, snarare än på den kunskap eller de färdigheter de saknar.
Allt fler inom skolan ser nu möjligheterna med den lösningsfokuserade metoden för att lyfta
fram den professionella utvecklingen, undervisningen och lärandet, öka de akademiska
kunskaperna, stärka samarbetet med föräldrar, maximera resultaten utifrån läroplanen,
öka närvaron - i själva verket överallt där det finns en strävan att maximera potentialen.

Lösningsinriktad Pedagogik
”Att få sprida det lösningsinriktade
tänket och praktiskt få tillämpa en
motivationshöjande kommunikation,
har för oss blivit en drivkraft som
både inspirerar och ger energi.”
Kerstin Måhlberg
Maud Sjöblom

Välkomna till våra kurser hösten 2017

2-dagars grundutbildning i Lip 9-10 oktober pris: 2.800 kr + moms

Kursen syftar till att ge deltagarna praktiskt och teoretisk kunskap om det lösningsinriktade arbetssättet, hur du startar förändringsprocesser, skapar samarbete och engagemang i dina samtal och
hur du får saker att hända även om förutsättningarna varierar. Tillägna dig fler konkreta verktyg för
ett enklare, mer hoppingivande och mer effektivt arbetssätt. Bok ingår.

Nya Lösningar mot Mobbning 2-dagarskurs 13-14 november pris: 2.800 kr + moms.

För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat. En ”hela skolan-ansats” med
proaktiva förebyggande insatser, evidensbaserade supportgrupper i akuta situationer och individsamtal. Utvärderingar visar att mobbningen upphör i 94 % av fallen.
Kurserna äger rum på Hälsans Hus, Fjällgatan 23B i Sthlm. Kaffe samt tillhörande bok ingår.

Lösningsinriktad Pedagogik för förskolepersonal äger rum på följande orter ht-17
Stockholm, Hälsans Hus Fjällgatan 23B, 12 september, Osby, Stora Hotellet, 26 september,
Göteborg 12 oktober, Uppsala 12 oktober, Söderhamn 17 oktober, Vetlanda, Alliansgården, 18 oktober.

3-dagars Lip-coach utbildning äger rum våren 2018.
Anmälan till kurserna: www.lip4u.se eller mejla kerstin@lip4u.se eller maud@lip4u.se

Studiedagar

Vi erbjuder studiedagar .Tillsammans skräddarsyr vi innehållet så att det passar just er verksamhet.
Vi blandar teoretiska genomgångar med många inspirerande övningar och gemensam reflektion .
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