Handledarutbildning
med En väg in
Kommer du att rekrytera eller ta emot en praktikant? Kanske kommer den nya
personen från en annan kultur eller annan arbetskultur?
Ta tillfället att få kunskap som förbereder och underlättar introduktion av nya
medarbetare.
Syftet med handledarutbildningen är att få en fördjupad förståelse över det egna sättet
att kommunicera i en gemenskap. Utbildningen fokuserar på hur vi bemöter,
kommunicerar och förhåller oss till varandra i situationer på arbetsplatsen. I ett
bredare perspektiv erbjuder handledarutbildningen kompetensutveckling inom
bemötande, attitydförändring och ledarskap.
Vid genomförd utbildning får du ett vägledande kompendium som kan
användas i verksamheten.
Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till de som idag är handledare
och blivande handledare, men även övrig personal är välkomna.
Utbildningstillfället omfattar en halvdag, 08.00 – 12.00 eller 13.00 – 17.00.
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Upplägg
Handledarutbildningen genomförs under en förmiddag eller eftermiddag, om
3-4 timmar. Därefter sker praktiken/extratjänsten ute på arbetsplatsen. Efter
2-3 månader träffas handledaren och anordnaren för ett cirka 2 timmar långt
uppföljningssamtal.Handledarutbildningen innehåller kunskap i följande områden:
Bemötande
Förhållningssätt
Kommunikation

Handledarutbildningen tar upp de förväntningar som ställs på handledaren och på hens
roll. Förutom tips och råd för kommande handledning får deltagarna även med sig ett
kompendium efter avslutad utbildning. Detta är tänkt som ett komplement till
handledarutbildningen och har till syfte att vara ett stöd och ge guidning i hur
handledaren kan tänka kring sitt uppdrag.
Alla lär sig olika, en del lär sig genom att betrakta, andra genom att praktiskt utföra och
vissa genom att lyssna. Det gör att kraven på handledaren är höga, då det är viktigt att
vara öppen för andras inlärning och vara pedagogisk i sitt sätt att lära ut. Genom att gå
handledarutbildningen kommer handledaren få kunskaperna som krävs för att bemöta,
kommunicera och leda en praktikant eller anställd i sitt arbete.
Anmälan och frågor om utbildningen? Kontakta:
Elisabeth Malmberg, näringslivsutvecklare på En väg in
elisabeth.malmberg@hedemoranaringsliv.se
0225-348 64 eller 072-707 00 26

Det är projektet ”En väg in” som tagit fram metoden Handledarutbildning med hjälp av Hedemora kommun
och EU-medel från Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF).
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