Svåra samtal
Att hantera och förebygga svåra samtal med
vårdnadshavare, kollegor och medarbetare
På varje skola behöver vi ibland prata om svåra saker, om
elever som inte mår bra, som kränker andra eller själva blir
kränkta, som inte når målen, som vi känner en oro för hur de
har det hemma. Ganska ofta är dessa samtal svåra, men hanterbara. Ibland blir samtalen inte samtal
och dialog, utan konfliktfyllda, oerhört stressande och till och med hotfulla. Då hamnar vi i låsta lägen
och kan inte längre hjälpa eleverna på bästa sätt.
Denna utbildning ger er praktiska metoder och strategier för hur ni kan hantera och förebygga svåra
samtal genom samtalstekniker, struktur och tydlighet. Ni får tillsammans träna på dessa tekniker och
skapa en plan för hur ni på just er skola ska hantera, men också förebygga svåra samtal.

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Tillfälle 3

Föreläsning
och
workshop

Workshop
och
coachning

Worskhop
och
coachning

Syfte med kompetensdagarna
• Förbättrad förmåga att hantera och
förebygga svåra samtal – genom
samtalsteknik, struktur och tydlighet
• Tyngdpunkt på att öva upp sin förmåga
• samtalssituationer
Fortbildare
Malin Valsö är leg. psykolog, författare och en
uppskattad workshophållare med erfarenhet
från både kommunal skola och friskola. Hon
har arbetar som samordnande skolpsykolog
och kvalitetsutvecklare avseende elevhälsa,
samt inom BUP och habilitering.

Målgrupp
• Lärare, rektorer och skolledare i förskola,
grundskola och gymnasium
Svåra samtal
• Omfattar 3 halvdagar
• Kostnad: 15 000 kr/halvdag + moms
Reskostnad tillkommer utanför Stockholm
• Anmälan är bindande från och med 30
dagar innan föreläsning/kurs
• Intyg för genomförd utbildning utfärdas.

Alla våra utbildningar är upplevelsebaserade och processorienterade. De bidrar både till
ett ökat kunnande och ett förändrat görande. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån era
behov, alla utbildningarna kan till exempel även fås som inspirationsföreläsningar. Det
går utmärkt att kombinera utbildning med uppföljning i form av handledning.
Boka via malin.valso@elevhalsokonsulterna.se. Välkomna!
www.elevhalsokonsulterna.se
malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
0739-373968

