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Bildas ledarutvecklingsprogram Lära för att leda
Lära för att leda är Studieförbundet Bildas ledarutvecklingsprogram. Vi utgår ifrån att vi lär oss tillsammans och
att lärandet sker ständigt – vi blir aldrig färdiga! Bilda vill
skapa en god kvalitet i folkbildningen och arbeta för en långsiktig ledarförsörjning.

För att stödja och inspirera dig i rollen som ledare erbjuder Bilda ett ledarutvecklingsprogram i fyra steg. Lära för att leda innehåller gemensamma delar,
men ger också stora möjligheter till profilering utifrån ämne och verksamhetsområde samt anpassning efter lokala behov.
Introduktion
Introduktion riktar sig till alla nya ledare. Där får du veta vad det innebär att
vara cirkelledare i Bilda. Introduktion kan ske individuellt eller i grupp tillsammans med andra nya cirkelledare.
Grund
Grund vänder sig till alla cirkelledare oavsett ämne- och verksamhetsområde.
Det innebär att du tillsammans med andra cirkelledare får samtala och reflektera kring några grundläggande områden i cirkelledaruppdraget som t ex
folkbildning/bildning/livskunskap, lärande, ledaren, gruppen, kommunikation
och dialog.
Fördjupning
Fördjupning vänder sig till dig som är cirkelledare i Bilda och som har genomgått grundledarutbildningen eller har en likvärdig ledarutbildning. Här kan du
fördjupa dig inom något speciellt ämne- intresse eller verksamhetsområde.

Upplägg (kan variera)
•
•
•
•
•

Heldagskurs, 9 studietimmar
Kursdygn, ca 12 studietimmar
Kvällskurs, 2–3 kvällar à 3 studietimmar/kväll
Flerdagskurs, 1–5 dagar
Distansutbildning online, 3–4 möten à 3 studietimmar/möte

Som cirkelledare i Bilda får du tillgång till olika ledarutbildningar
Här är några exempel:
•
Lära för att leda Grund
•
Konflikthantering
•
Fördjupat pedagogiskt ledarskap
•
Föräldrautbildningar
•
Dialogutbildningar

Kontakta din konsulent på din region – se nästa sida!
Läs mer på www.bilda.nu/cirkelledare.

Otroligt stor bredd
bland deltagarna i
ålder, kultur, erfarenhet.
En välbehövlig
uppfräschning
och nytändning.

Mötesplats
Mötesplats vänder sig till alla cirkelledare i Bilda. Här träffar du andra cirkelledare för att utbyta idéer och erfarenheter och för att få ny inspiration.
Citat från tidigare deltagare.

En mycket god och
väl genomtänkt kurs
med ett innehåll som
vävs samman till en
helhet.
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