
        Konsten att kommunicera och göra succé 

på föräldramöten  

Informations- och presentationsteknik för skolpersonal 
Även om det naturligtvis finns undantag så känner ändå många igen sig, både lärare och  föräldrar. 

Föräldramöten är inte alltid så givande. Man kan vara en lysande pedagog och lärare men ha svårt att fånga 

föräldrarnas intresse, nå ut med information och få igång en dialog. I många skolor harvar man på i samma 

föräldramötes-hjulspår som man alltid har gjort. Vilket inte gör någon lycklig.  Och ändå vet vi att skolor som 

har en bra dialog och samverkan med elevernas föräldrar lyckas också bäst med sina uppdrag. 

Kommunikationen och dialogen med föräldrarna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en skola. Att 

utveckla formerna för god föräldrakommunikation borde vara en central fråga för alla skolor.  

Föreläsningen – Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten – vänder sig till skolpersonal i 

grund- och gymnasieskolan. Föreläsningen ger konkreta tips om hur du som rektor, lärare eller annan 

skolpersonal strukturerar och presenterar din information, för att nå fram på bästa sätt. Föreläsningen ger 

inspiration och verktyg att skapa föräldramöten som bygger på dialog och delaktighet och som både lärare och 

föräldrar går hem  ifrån, rik på ny kunskap och med en positiv känsla – att det var väl värd tid. Föreläsningen 

ges i två olika versioner beroende på vad Ni har för tid att tillgå samt vilket  innehåll som intresserar Er mest.  

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten – Inspirationsföreläsning (cirka 

1,5 timmar) Föreläsare Niklas Odén 

- Skolans kommunikation – Syfte, mål och dess olika delar. 

- Att nå ut, fram och in, verktyg för att strukturera kommunikation samt att skapa dialog och delaktighet 

- Du är ditt kommunikationsverktyg – vad bör du tänka på? 

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten (cirka en halvdag)  Föreläsare 

Niklas Odén 

- Samma innehåll som ovan +  

- Handledd träning av din kommunikationsförmåga  

- Workshop – Utveckling och planering av er framtida kommunikation. 

- Utöver det kan även handledning och uppföljning göras på plats vid ordinarie föräldramöten. 

 

För bokning och offertförfrågan kontakta Niklas Odén 070 637 05 02 

alternativt niklas@skoluppdraget.se  


