Teamkoordinatoren
Den kollegiale udviklingsaktør i skoler og uddannelsesinstitutioner

Denne bog er en grundbog som indeholder viden, vejledning,
erfaringer, eksempler og praktiske værktøjer. En teamkoordinator er en lærer, som har påtaget sig et udvidet ansvar. Teamkoordinatoren er ”kollegial udviklingsaktør” uden ledelsesmyndighed i sit team. Teamkoordinatorens indsats skal løfte
teamets funktion, så teamet kan løfte læringsresultaterne hos
elever, kursister og studerende. Gruppen af teamkoordinatorer
er et stærkt kollegialt forum for udvikling af teamkoordinatorens kompetencer. Teamkoordinatorergruppen, den enkelte
teamkoordinator og det enkelte team skal ledes kvalificeret af
den nærmeste, lokale, leder. Derved skabes stærk sammenhængskraft i organisationsstrukturen i skoler og uddannelsesinstitutioner.
Bogen om teamkoordinatoren udgives som paperback og samtidigt som e-bog på en CD, som også indeholder en tidligere
bog: ”Ledelse af & i selvstyrende lærerteam” som e-bog, samt

Pris for 1 bog

en række praktiske
teamværktøjer. Afsnit af
bogen om teamkoordinatoren
hhv. teambuildingværktøjer kan
således printes ud til teamkoordinatorer i egen skole hhv.
afdelinger i større uddannelsesinstitutioner.

Pris for 1 CD

kr.
345,plus forsendelse

kr.
345,plus forsendelse

Pris for hver enkelt bog
ved bestilling
af 3 bøger eller flere

Pris for hver enkelt CD
ved bestilling
af 3 CD’er eller flere

kr.
300,plus forsendelse

kr.
300,plus forsendelse

Bogens ISBN nr. er
978-87-610-0083-5.

CD´ens ISBN er
978-87-610-0084-2.

Forsendelse koster kr. 80,-

Forsendelse koster kr. 30,-

Pr i s f
or 1 b
og + 1

kr. 60
pl u s f
o r se n

d e l se

CD

0,-

Fors
kosterendelse
kr. 80
,-

Bestilling af bogen sker lettest ved at sende en mail til forlaget
med angivelse af antal bøger / CD, adresse og evt. EAN-nummer.
Alle priser er inkl. moms.

Sten Clod Poulsen, cand. psych., er chefkonsulent i
konsulentfirmaet MetaConsult. Han har været forsker
i pædagogik og læring ved forskellige højere læreanstalter/universiteter og har som konsulent arbejdet
med team i 20 år. De sidste otte år især med uddannelse
af teamkoordinatorer.
Tidligere er udgivet bogen ”Ledelse af selvstyrende
lærerteam / Ledelse i selvstyrende lærerteam”, som
er solgt i 4000 ekspl.

MetaConsult Forlag
Fruegade 19 B

| 4200 Slagelse

telefon 31 50 70 47
info@metaconsult.dk
www.metaconsult.dk

