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Program 
FSO:s Rikskonferens för rektorer i förskolan 2020 

 
Torsdag den 29 oktober 2020 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg – OBS! Nytt datum 

 

Att leda utifrån hjärnans förutsättningar 
 

Som rektor i förskolan har du många bollar att hålla i luften, vilket kan vara en stor utmaning. Du har 
många beslut att fatta varje dag, med nya utmaningar och riktlinjer att ta ställning till samt interna 
behov och personligheter att hantera, motivera och leda. Ny vetenskap ger oss insikter i hur man 
effektivt hanterar utmaningarna med hjärnans förutsättningar i åtanke, genom att fatta bättre beslut, 
förbli lugn i pressade situationer, att leda och samarbeta effektivt samt att underlätta förändringar på 
arbetsplatsen. 
 
Här får du verktyg för hjärnsmarta tillvägagångssätt, vilket möjliggör mer produktivitet till följd 
av sunda tankesätt, prioriteringar och attityder. Detta inkluderar insikter i vad som stärker 
oss på jobbet och ger en större förståelse för hur vår hjärna reagerar på hot och belöningar. 
Detta är avgörande i till exempel förmågan att ge effektiv feedback och leda 
utvecklingssamtal med personalen som resulterar i positiv utveckling och förändring. 
 
Under dagen varvas föredrag, diskussionsgrupper och övningar som ger dig möjligheten att nå insikter 
som du sedan kan applicera i ditt eget ledarskap och arbete. 

 
Konferensledare är Charlotta Hughes, prisbelönt coach, författare, 
utbildare och föredragshållare med över 17 års arbetserfarenhet 
inom personlig utveckling. Charlotta älskar sitt yrke och hon har 
drivit sin firma Be Me Life Coaching sedan 2007, ursprungligen 
baserad i London och sedan 2013 på den svenska västkusten. Här 
lever hon ett aktivt familjeliv med engelske maken David och 
barnen Emilie, 9 år, och Henry, 4 år. Sociala aktiviteter, 
innehållande mycket lek med de små och diskussioner över god 
mat och dryck med de stora, förgyller regelbundet hennes och 
familjens liv! År 2013 vann Charlotta priset "Life coach of the year" i England och 2017 släpptes 
hennes första bok "What’s Your Excuse for Not Being More Confident?" genom ett engelskt förlag. 
 
PROGRAM: 
 
Kl 08.30-09.45 Registrering på plan 2 (förmiddagsfika framdukat för deltagarna) 
 
Kl 10.00 Konferensstart 
 
Kl 12.30 – 13.30 Lunch 
 
Kl 15.30 – ca 16.00 Eftermiddagsfika (Charlotta bestämmer när fika är slut). 
 
ca 17.30 – 18.00 Slut 


