
  

   

FÖR SKOLPERSONAL – KURSPLAN 

Stöd till hemmasittare 
Kursen utgår från min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” 

(Studentlitteratur). 
 

Kursen beskriver två framgångsrika projekt som genomförts på en F-6 skola och en 4–

9 skola i Mölndal med målet att minska frånvaron och att få tillbaka hemmasittare i ett 

lärande igen. 

 

Upplägg för kursen 
 

1. Kursen sträcker sig över 3 månader och vi ses 1,5 tim varannan onsdag på 

Zoom. Max 15 personer/grupp.  

2. 12 moduler med en kort film att se i förväg med uppgifter till. Ni får 

tillgång till en ny modul varannan vecka under 3 månader.  

3. En sluten grupp där vi kan ha diskussioner och utbyta erfarenheter. 

4. Kursmaterial som min bok, en arbetsbok, enkäter, coachverktyg och 

mallar ingår i priset. 

NÄSTA STARTDATUM: 29 MARS KL. 18:00-19:30. Vi träffas på Zoom och 
jag presenterar då hela kursens upplägg. 

Vi arbetar enligt min modell som jag kallat för FALC-modellen: 
 

• Frånvaroanalys 

• Arbetssätt som tänder gnistan hos eleverna 

• Lärmiljöer som skapar lugn och ro 

• Coachande förhållningssätt som skapar bra relationer 

 
PRIS: 5000 KR MED MOMS OCH 4000 KR UTAN MOMS 
Rabatt på priset om 2 eller fler kommer från samma enhet. 

 



  

   

 
Citat från tidigare deltagare: 
 

Jag tar med mig att det är viktigt att tänka utanför boxen, att jobba i team och att finnas där som 

eleven befinner sig. 

Petra Karlsson, skolkurator 

 

Jag har fått en djupare kunskap kring hur jag kan förändra och påverka elevers skolgång. 

Ann-Christine Johansson, Lärare F-3 

Recension om min bok ”En skola att längta till – elever med omfattande frånvaro” 

Titti Ljungdahl driver eget företag med inriktning skolutveckling och coaching. Författaren 

har under många år arbetat inom skolan, både som pedagog och rektor. Samtliga metoder 

som beskrivs är sådana som gynnar alla elever och fungerar även förebyggande. En skola att 

längta till är bra, inspirerande och med förtydligande illustrationer och bilder. 

Frågebatterier att använda för planering och anpassning tillsammans med eleven finns med 

som bilagor. Boken är skriven för pedagoger och andra som arbetar runt elever med 

problematisk frånvaro. 

ur recension i BTJ-häftet nr 19/2018 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL MIN KURS!    

Titti 
 
Titti Ljungdahl är konsult inom pedagogik, tidigare rektor på en grundskola i Mölndal där projekten 

ägde rum. 

Mer information och anmälan på: www.tittiljungdahl.se 

Mail: titti.ljungdahl@gmail.com 

Mobil: 0707-19 64 80 
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