
  

  

Utbildningsledarskap, 25 sp 

Behörighetsgivande rektorsutbildning 

 
•  Tycker du att skolledning verkar 

intressant och utmanande? 

• Har du tänkt tanken att någon dag söka 

ett rektorsjobb? 

 

Målsättningen med utbildningsprogrammet 

är att ge deltagarna de kunskaper och 

färdigheter som krävs för att leda läro-

anstaltens verksamhet mot de mål som 

uttrycks i nationella lagar och styrdokument. 

Programmet består av totalt 12 utbildnings-

tillfällen som genomförs under 1 år. 

Eventuella närstudier förläggs tidsmässigt 

under eftermiddagar och kvällar för att 

möjliggöra studier vid sidan av arbetet. 

Samtliga prestationer dokumenteras i en 

personlig portfolio som byggs upp under 

Pedagogik  

och lärarfortbildning 

studiernas gång. Varje utbildningstillfälle 

innefattar föreläsningar, diskussioner och 

reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan 

utbildningstillfällena genomför deltagarna 

process- och litteraturuppgifter som redovisas 

och diskuteras vid följande tillfälle. 

Målgrupp: Lärare som önskar få rektorsbehörighet 

enligt förordningen för behörighetsvillkor för 

undervisningspersonal 986/98, 865/05. 

Tidpunkt och ort: Vasa, januari - december 2023 

Kontakt: Utbildningsplanerare Carina Österåker, 

carina.osteraker@abo.fi, tel. 0500-222 935 

Anmälan: https://crm.abo.fi/Events/1676/Apply  

Avgift: Deltagaravgiften är 400 euro. 

Fortbildningen subventioneras av Utbildnings-

styrelsen. Observera att Utbildningsstyrelsens 

fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. 

 

 

cll.fi 

mailto:carina.osteraker@abo.fi
https://crm.abo.fi/Events/1676/Apply


 

 

 

 

Programmet omfattar följande moduler: 

 

LEDARSKAP 10 sp 

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande 

• visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn 

• visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi 

• visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier 

• visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter 

• visa förmåga att formulera visioner inför framtiden 

• visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse 

 

 

FÖRVALTNING 10 sp 

 

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande 

• se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument 

• visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument 

• visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor 

• visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat 

• visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem 

 

 

EGET ARBETE 5 sp 

 

Målet med det egna arbetet är att skapa utrymme för egen reflektion under studiernas gång. 

Vidare har det egna arbetet som mål att studerande skall utveckla 

• en god förmåga och tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och 

skolutveckling 

• en förtrogenhet med uttryck och begrepp som ansluter till ledarskap, skoljuridik och 

förvaltning  

• en god förmåga att formulera sig i ärenden som gäller pedagogiska, samhälleliga, 

elevsociala och andra till skolans verksamhetsområde hörande fält 

• en god förmåga att argumentera, utvärdera och analysera till rektors verksamhet hörande 

frågeställningar 

 

 

AVSLUTNING 

 

Portfolion inlämnas till kursledningen och bedöms av examinator som tillförordnas av 

fakultetsrådet vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Intyg över godkänd utbildning 

och ett personligt utlåtande om portfolion utfärdas.  
 

 

 


