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Certifieringskriterier för Praktisk handledarutbildning
Klargörande hur de olika momenten bedöms för godkännande.
Aktivt delta vid utbildningens 10 kursdagar (max 1 dags legitim frånvaro)
Aktivt delta i samtliga fyra handledningstillfällen (16 timmars handledning i grupp)
Ditt aktiva deltagande bedöms kontinuerligt av handledare och kursledare. Feedback ges i direkt
samband med kursmomenten om det framgår brister eller frågetecken ifråga om du tagit del av och
kan tillämpa obligatorisk litteratur och teori eller i vilken utsträckning du arbetat med överenskomna
hemuppgifter och reflektionsdagboken. Vid behov sker kontakt för uppföljning mellan
kursmodulerna av de kompletteringsuppgifter som vi kommit överens om med dig.
Vid mer frånvaro än ovan angivits ska du styrka den med intyg. Kompletteringar kan vi diskutera i
form av t ex att intervjua andra deltagare och läsa/skriva en artikel.
Genomföra fem tretimmars handledning i grupp (15 timmars handledning i grupp)
Genomföra fem timmars individuell handledning fördelat på 2 personer
Du skriver en Reflektionsdagbok om ditt egna kontinuerliga lärande i anknytning till
handledningstillfällena.
Handledningsgruppen genomför en workshop sista kurstillfället utifrån 1 av utbildningens fyra
perspektiv för kursledarna och för den övriga delen av kursgruppen. Workshopen ska vara
interaktiv och involvera kursgruppens deltagare.
Bedömningen görs av kursledarna utifrån hur väl ni kan integrera teori, metod, praktik, lärande och
omsätta detta i en samskapad process. Eventuell komplettering kan bli i skriftlig form.
Hålla en personlig reflektion utifrån din lärprocess som handledare med reflektionsdagboken som
underlag
Bedömning görs av kursledarna utifrån den förmåga du utvecklar till att applicera teori och metod på
dina personliga erfarenheter och lärande. Eventuell komplettering kan bli i skriftlig form.
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