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Frågor i anmälan till ”Att leda kollegialt 

lärande” läsåret 2021/22 

 

Obs! Detta dokument är endast till för att skapa en överblick 

över vilka frågor Skolverket ställer i anmälan.  

 

Du anmäler genom att besvara frågorna i anmälan som du hittar på 

Skolverkets webbplats: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/leda-

kollegialt-larande  

  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/leda-kollegialt-larande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/leda-kollegialt-larande


2 

 

Anmäla deltagare till utbildningen "Att 

leda kollegialt lärande" läsåret 2021/22  

När den digitala anmälan görs bifogas en bilaga som ska vara underskriven av både rektor och 

deltagare. Vid flera deltagare från samma enhet görs en anmälan per person, med en bilaga per 

anmälan. Alla frågor är obligatoriska.   

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

E-post: lkl@skolverket.se 

Skolverkets diarienummer: 2021:189 

*Information om kommunal eller enskild huvudman 

 * Skolans/förskolans/verksamhetens huvudman  

*Information om den anmälande enheten 

 * Skolans/förskolans/verksamhetens namn  

 * Ort  

*Rektors kontaktuppgifter 

 * Förnamn  

 * Efternamn  

 * E-postadress  
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*I kommande frågor ska du ange vem som önskar delta i utbildningen "Att leda kollegialt 

lärande".  

Deltagarens kontaktuppgifter 

 * Förnamn  

 * Efternamn  

 * E-postadress  

 * Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)  

* Inom vilken skolform/stadium/verksamhet kommer deltagaren primärt att leda kollegialt 

lärande? 

  Fritidshem 

  Förskola 

  Förskoleklass 

  Grundsärskola 

  Grundskola 

  Gymnasiesärskola 

  Gymnasieskola 

  Specialskola 

  Vuxenutbildning 

  Skolledning (samtliga skolformer) 
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Observera att nedan alternativ är anpassade efter de skolformer som anges i 

föregående fråga, endast ett av alternativen blir aktuellt för ditt val. Om du valt 

fritidshem går du direkt till frågan om utbildningsform på sid 8.   

 

* Förskola: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

  Matematik 

  Naturvetenskap 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) (Modul för fsk kommer 

sommaren -21) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) 

  Teknik 

 

*Förskoleklass: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

Inom modulområden märkta med (F) finns moduler speciellt framtagna för målgruppen. Om ni väljer 

andra modulområden kan det behövas en viss anpassning från er sida. 

  Digital kompetens 

  Hållbar utveckling 

  Matematik (F) 

  Naturvetenskap 

  Nyanländas lärande 

  Skolans värdegrund 

  Skola och arbetsliv (F) 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) (F, modul kommer sommaren 

-21) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) (F) 

  Teknik 

  Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (F–lågstadiet) (F) 

 

*Grundsärskola: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

Inom modulområden märkta med (Grsär) finns moduler speciellt framtagna för målgruppen. Om ni 

väljer andra modulområden kan det behövas en viss anpassning från er sida. 

  Digital kompetens (Grsär) 

  Hållbar utveckling 

  Matematik (Grsär) 
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  Naturvetenskap (Grsär) 

  Nyanländas lärande 

  Samhällskunskap 

  Skolans värdegrund (Grsär) 

  Skola och arbetsliv 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) (Grsär) 

  Teknik 

  Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (F–lågstadiet) 

 

* Grundskola: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

  Digital kompetens 

  Hållbar utveckling 

  Matematik 

  Moderna språk 

  Naturvetenskap 

  Nyanländas lärande 

  Samhällskunskap 

  Skolans värdegrund 

  Skola och arbetsliv 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) 

  Teknik 

  Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (F–lågstadiet) 

 

*Gymnasiesärskola: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

Inom modulområden märkta med (Gysär) finns moduler speciellt framtagna för målgruppen. Om ni 

väljer andra modulområden kan det behövas en viss anpassning från er sida. 

  Digital kompetens  

  Hållbar utveckling 

  Matematik (Gysär) 

  Moderna språk 
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  Naturvetenskap 

  Nyanländas lärande 

  Samhällskunskap 

  Skolans värdegrund (Gysär) 

  Skola och arbetsliv 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) (Gysär) 

  Teknik 

 

* Gymnasieskola: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

  Digital kompetens 

  Hållbar utveckling 

  Matematik 

  Moderna språk 

  Naturvetenskap 

  Nyanländas lärande 

  Samhällskunskap 

  Skolans värdegrund 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) (Modul för Gy kommer 

sommaren -21) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) 

 

*Specialskola: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

Inom modulområden märkta med (S) finns moduler speciellt framtagna för målgruppen. Om ni väljer 

andra modulområden kan det behövas en viss anpassning från er sida. 

  Digital kompetens 

  Hållbar utveckling 

  Matematik 

  Naturvetenskap 

  Nyanländas lärande 

  Skolans värdegrund (S) 

  Skola och arbetsliv 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) 
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  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) (S) 

  Teknik 

  Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (F–lågstadiet) 

 

*Vuxenutbildning: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

Inom modulområden märkta med (V) finns moduler speciellt framtagna för målgruppen. Om ni väljer 

andra modulområden kan det behövas en viss anpassning från er sida. 

  Digital kompetens (V) 

  Hållbar utveckling 

  Matematik (V) 

  Moderna språk (V) 

  Naturvetenskap 

  Nyanländas lärande (V) 

  Samhällskunskap 

  Skolans värdegrund 

  Skola och arbetsliv 

  Specialpedagogik (Specialpedagogik för lärande utan statsbidrag) (V, modul kommer 

sommaren -21) 

  Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet utan statsbidrag) (V) 

  Teknik 

 

* Skolledning: Inom vilket område kommer deltagaren att leda kollegialt lärande? 

  Styrning och ledning 
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Fritidshem: Önskemål om utbildningsform 

Utbildningen anordnas av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Observera att ditt 

val inte garanterar just den valda utbildningsformen. Beslut om utbildningsform tas efter 

anmälningsperioden.  

Helt på distans: Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt.  

Delvis på distans: Möjlighet till fysiska utbildningstillfällen under våren om situationen tillåter. Ort: 

Jönköping. 

  Helt på distans 

  Delvis på distans 

 

Förskola: Önskemål om utbildningsform 

Utbildningen anordnas av Mälardalens högskola.  

Observera att ditt val inte garanterar just den valda utbildningsformen. Beslut om utbildningsform tas 

efter anmälningsperioden.  

Helt på distans: Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt.  

Delvis på distans: Möjlighet till fysiska utbildningstillfällen under våren om situationen tillåter. Ort: 

Västerås. 

  Helt på distans 

  Delvis på distans 

 

Lärare: Önskemål om utbildningsform 

Helt på distans: Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt.  

Delvis på distans: Möjlighet till fysiska utbildningstillfällen under våren om situationen tillåter.  

  Helt på distans 

  Delvis på distans 

 

Skolledning: Information om utbildningsform 

Utbildningen anordnas av Göteborgs universitet. 

Helt på distans: Samtliga utbildningstillfällen sker digitalt.  

  Helt på distans 
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Intygande 

Nedan följer sex intyganden du som rektor måste göra. 

Som rektor intygar jag att  

Bekräfta genom att kryssa i rutorna nedan. Alla krav behöver vara uppfyllda för att deltagaren ska 

vara berättigad till en plats på utbildningen. 

 a) kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens 

genomförande 

 b) deltagaren, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela 

dagen 

 c) deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets 

moduler eller webbkurser under den tid som utbildningen genomförs 

 d) deltagaren är legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem, alternativt 

studiehandledare på modersmål eller skolledare (inget legitimationskrav för dessa två målgrupper) 

 e) deltagaren har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på 

målgrupp 

 f) deltagaren inte tidigare har slutfört motsvarande utbildning (detta gäller även tidigare 

handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för 

lärande) 

 

Bilaga för intygande 

Ladda ned Intyg av deltagare och rektor 21-22.pdf 

Ifylld och underskriven bilaga laddas upp i nedan fråga. 

Bifoga fil 

Intyget ska vara underskrivet av både rektor och deltagare. Vid flera deltagare från samma enhet görs 

en anmälan per person, med en bilaga per anmälan. 

 

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 

 

https://response.questback.com/media/questmedia.ashx?mid=1069629&spp=cOqAXxJkRh-mS3dFIC2K1Q2&thumb=0

