
”Utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan vi 
tillsammans förbättra resultaten generellt i skolans alla ämnen” 
(SKL:s öppna jämförelser 2011)

Tid: Måndag 13 februari  kl 07.30 – 10.30
Plats: Nykrafts lokal, Strandvägen 111 i Lomma 
Pris: SEK 795 exkl moms.
Arrangörer: Utbildningsglädje och Insiktsfullt Ledarskap
Anmälan: via mail till ingemar@utbildningsgladje.nu senast 1/2

Utbildningskonsulterna Ingemar Karlsson, Stefan Knutsson och 

Stefan Knutsson arbe-
tar med chefsstöd och 
verksamhetsutveckling. 
Han hjälper ledare och 
organisationer att hitta 
vägar framåt som leder 
till förbättrat resultat, 

ökad konkurrenskraft och långsiktigt 
hållbar tillväxt. Hans metodik och 
arbetsmodell har som utgångspunkt att 
ledarskapet är grunden för att medar-
betarnas engagemang och kompetens 
ska kunna blomma ut och få full effekt. 
Till sin hjälp använder Stefan verktyg 
som Lean och agile, vilka innebär effek-
tivitet och flexibilitet i produktionen.

Stefan Knutsson är civilingenjör inom 
elektroteknik och har en bred och 
mångårig erfarenhet från life-science 
industrin. Stefan driver firman Vilja 
Vinna och är programansvarig för 
ledarskapsprogrammet Insiktsfullt 
Ledarskap som han driver tillsammans 
med Stellan Nordahl.

www.insiktsfulltledarskap.se
www.viljavinna.se

Stellan Nordahl arbe-
tar som ledarskapskon-
sult och föreläsare inom 
personlig utveckling. 
Utifrån egna upplevel-
ser berör och inspirerar 
han i sina föredrag och  

workshops. Stellan visar hur tankens 
kraft och hur det egna förhållnings-
sättet förändrar inte bara hur man
uppfattar och upplever saker och ting 
utan också hur sakförhållandena i 
sig förändras. Stellan anlitas ofta av 
olika företag och organisationer för 
att inspirera och engagera i föränd-
rings- och visionsarbete.

Stellan Nordahl är utbildad civilin-
genjör i teknisk fysik, civilekonom i 
nationalekonomi och officer och har 
stor kunskap kring visionsarbete och 
förändringsledning. Stellan är VD för 
Nykraft AB och initiativtagare till 
ledarskapsprogrammet Insiktsfullt 
Ledarskap.

www.insiktsfulltledarskap.se
www.nykraft.nu

Skolledare i Skåne!

Varmt välkomna till seminariet

Värdegrundsbaserat 
ledarskap för skolledare

Stellan Nordahl ger denna morgon sin syn på hur man bygger starka människor som bygger starka 
organisationer och skapar hållbara resultat. De visar hur värderingar och öppenhet kan vara viktiga 
och i vissa fall avgörande verktyg i skolans ledarskap.

Ingemar Karlsson har 
arbetat som matematik-
lärare i över trettio år i 
grundskolan, gymnasiet 
och vuxenutbildningen. 
Ingemar har nyligen 
tagit en masterexamen i 

utbildningsvetenskap inom området 
naturvetenskap, geografi, miljö och 
matematik med inriktningen matema-
tikdidaktik Han har fördjupat sig i 
orsaker till och diagnostisering av 
olika typer av matematiksvårigheter, 
speciellt dyskalkyli.

Ingemar Karlsson har arbetat med 
kompetensutveckling av lärare i över 
tjugofem år. Under 80-talet var han 
anställd som fortbildningskonsulent 
vid Länsskolnämnden i Blekinge. I 
samverkan med Skolöverstyrelsen 
och Socialstyrelsen ledde han kurser 
i Aktiva Värderingar, en pedagogisk 
metod för att främja medvetenhet och 
ansvar. 

www.utbildningsgladje.nu
 


