Frågor i anmälan till Att leda kollegialt
lärande läsåret 2020/21.
Obs! Detta dokument är endast till för att skapa en överblick
över vilka frågor vi ställer i anmälan.
Du anmäler genom att besvara frågorna i anmälan som du hittar på
Skolverkets webbplats:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/att-ledakollegialt-larande

Anmäla deltagare till utbildningen
Att leda kollegialt lärande läsåret
2020/2021
Den som ansvarar för att fylla i anmälan är rektorn på skolan. Vid flera
deltagare från samma skola görs en anmälan per person. Alla frågor är
obligatoriska.
Välkommen att kontakta oss om du har frågor.
E-post: lkl@skolverket.se
Skolverkets diarienummer: 2020:142
Information om skolan
* Skolans namn
* Ort
Rektors kontaktuppgifter
* Förnamn
* Efternamn
* Epost
* Telefonnummer
Information om huvudmannen
* Huvudmannens namn
* Organisationsnummer

I kommande frågor ska du ange vem som önskar delta vid
utbildningen Att leda kollegialt lärande.
Deltagarens kontaktuppgifter
* Förnamn
* Efternamn
* E-postadress
* Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
* Telefonnummer
Inom vilket område på Lärportalen kommer deltagaren att leda
kollegialt lärande?
Digital kompetens
Hållbar utveckling
Matematik
Moderna språk
Naturvetenskap
Nyanländas lärande
Skolans värdegrund
Specialpedagogik (utan statsbidrag)
Språk-, läs- och skrivutveckling, Läslyftet (utan statsbidrag)
Styrning och ledning
Teknik
Inom vilken skolform/stadium kommer deltagaren att leda kollegialt
lärande?
Flera val är möjliga.
Förskola
Förskoleklass
Grundsärskola
Åk 1-3
Åk 4-6

Åk 7-9
Gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Skolledare
Förstahandsval utbildningsort
Ange var du vill gå utbildningen i första hand.
Malmö
Göteborg
Jönköping
Stockholm
Stockholm, delvis webbaserad

Intygande
Nedan följer fyra intyganden du som rektor måste göra.
Som rektor intygar jag att
Bekräfta genom att kryssa i rutan nedan. Kravet behöver vara uppfyllt för att
deltagaren ska vara berättigad till en plats på utbildningen.
kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under
utbildningens genomförande
Som rektor intygar jag att deltagaren
Bekräfta genom att kryssa i rutorna nedan. Alla krav behöver vara uppfyllda
för att deltagaren ska vara berättigad till en plats på utbildningen.
a) kommer att leda minst en grupp som genomför en modul på Lärportalen under den
tid som utbildningen genomförs
b) är legitimerad lärare/förskollärare alternativt arbetar som skolledare, modersmålslärare
eller studiehandledare
c) har minst fyra års erfarenhet inom yrket
d) inte tidigare har genomgått handledarutbildning kopplad till Skolverkets moduler
Som rektor intygar jag att deltagaren har fått information om GDPR och
information om att personuppgifter om deltagaren samlas in och
lämnas till Skolverket
Ja
Nej
Som rektor intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta
När du har svarat på frågan ska du trycka på knappen "Skicka" för att skicka
in anmälan. När anmälan är inskickad kommer du att få en bekräftelse via
epost där dina svar är sammanställda.
Ja
Nej

