
 

 

Anmäla deltagare till 

utbildningen "Att leda 

kollegialt lärande" läsåret 

2023/24 

  
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. 
  
Om deltagaren har skyddade personuppgifter ska anmälan 
göras på annat sätt, kontakta oss via e-postadressen 

nedan. 
  
Välkommen att kontakta oss om du har frågor. 
E-post: lkl@skolverket.se 
  
Skolverkets diarienummer: 2023:201 
  
  
Information om kommunal eller enskild huvudman 

Huvudman för skolan/förskolan/verksamheten * 

 

Information om den anmälande enheten 

Skolans/förskolans/verksamhetens namn * 

 

Ort * 

 

Rektors kontaktuppgifter 

Rektors förnamn * 

 

Rektors efternamn * 

 

Rektors e-postadress * 



 

 

Nedan ska du ange vem som önskar delta i 
utbildningen "Att leda kollegialt lärande". 

Deltagarens kontaktuppgifter 

Deltagaren kommer att delta på utbildningen för läsåret 2023/24 * 

Ja 

Nej 

Deltagarens förnamn * 

 

Deltagarens efternamn * 

 

Deltagarens e-postadress * 

Personnummer  (ÅÅMMDD-XXXX) * 

 

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

          
Välj:

 

Intygande 

Rektor bekräftar genom att kryssa i rutorna i bilagan. Alla krav 
behöver vara uppfyllda för att den sökande ska vara berättigad till en 
plats på utbildningen. 

1. kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och 
schemaläggs under utbildningens genomförande 

2. rektor har tagit del av informationen om sitt deltagande på 
utbildningens uppstartsdag den 1 juni 2023 

3. rektor har avsatt tid i tjänsten för den sökande att planera, 
genomföra och följa upp det kollegiala arbetet 

4. den sökande, vid de digitala utbildningstillfällena, ges 
förutsättningar att ostört delta under hela dagen 

5. den sökande ges möjlighet att delta vid de fysiska 
utbildningstillfällena genom att 
skolan/förskolan/verksamheten bekostar resa och eventuell 
logi 

6. den sökande kommer att leda minst en grupp i kollegialt 
lärande med utgångspunkt i Skolverkets angivna material 
under den tid som utbildningen genomförs 

 



 

 

7. den sökande är legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i 
fritidshem, alternativt modersmålslärare, studiehandledare på 
modersmål eller skolledare (inget legitimationskrav för dessa 
tre målgrupper) 

8. den sökande har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, 
skola eller fritidshem, beroende på målgrupp 

9. den sökande inte är anmäld till eller tidigare har slutfört 
motsvarande utbildning (detta gäller även tidigare 
handledarutbildningar kopplade till exempelvis 
Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande) 

Intygande 

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. 
  
Observera att du behöver skriva ut intyget, kryssa i samtliga rutor och 
att både rektor och deltagare ska skriva under innan dokumentet 
scannas in och bifogas nedan.  

Bilagor: 
 
Intyg av sökande och rektor 23-24 (36.58 KB)   Öppna 

Bifoga fil 

Här laddar du upp det underskrivna intyget. * 

Ladda upp fil 

Som rektor intygar jag att deltagaren har fått information om 
GDPR och information om att personuppgifter om deltagaren 
samlas in och lämnas till Skolverket samt vidare till ansvarigt 
lärosäte * 

Ja 

Nej 

 Jag har läst integritetspolicyn  och godkänner att mina uppgifter 
registreras * 

 

https://www.lyyti.fi/att/1c06e1/66af9d3ff422f8da28aa189a6e3718ad705787f03ba1
https://www.lyyti.fi/company_policy/97e9c0a3b5b6c05d9eae84f476dc6564761d5884a3dfa3baf0e6c96fffb30b4bb950a13f/1c280ef06f63369d0e79e6a/se

