Anmäl dig
senast 30 april
2021!

Examinatorsutbildning

Utveckla dig själv och andra!
Att vara Examinator är ett sätt att lära sig mera om systematiska kvalitetsutveckling, att utveckla dig som individ och din organisation samtidigt som
du bidrar till andras utveckling.
Examinatorsutbildningen är en teoretisk och
praktisk kvalificerad managementutbildning
som löper under en längre tid. Grunden är
SIQ Managementmodell, som är baserad
på de framgångsfaktorer som kännetecknar
ledande organisationer. Framgångsfaktorerna är
definierade utifrån forskning och praktisk
tillämpning.
UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Examinatorsutbildningen är indelad i flera steg.
Den startar med en introduktion via webben,
därefter en distansutbildning. Sedan genomförs
en tre dagars internatutbildning, uppdelad i två
moment, en dag digitalt och därefter två dagars
internat. I år är internatet i Stockholm. Kan du
absolut inte delta fysiskt, finns möjlighet att delta
digitalt.
Utbildningen är upplagd så att vi kommer att
träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att
utvärdera verksamheter.
Efter godkänd utbildning erbjuds möjlighet att
under hösten vara med i examinatorsteam för
Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt
utvärdera någon av årets deltagande företag,
skolor eller organisationer. Uppdraget att vara
SIQ Examinator utgår från personlig kompetens.
I utvärderingsprocessen företräder du inte någon
organisation och utvärderar heller aldrig en
organisation där personlig koppling finns.

ATT VARA SIQ EXAMINATOR ÄR
• ett sätt att utveckla dig själv
• att få fördjupad kunskap och förståelse om
kvalitetsutveckling
• att bli förtrogen med SIQ Managementmodell
• att få ta del av hur andra arbeta
• att skapa kontakter och nätverka
TIDPLAN 2021
• Sista anmälan till 2021 års utbilding, 30 april
• Webbintroduktion mellan 4-17 maj
• Distansutbildning mellan 24 maj-15 augusti
• Internat, 1 dag digitalt 25 eller 26 augusti (en av
dagarna) samt 2 dagars träff den 30-31 augusti
i Stockholm.
UTVÄRDERINGSUPPDRAG
• Utvärderingsarbetet start den 13 sept med
individuell utvärdering fram till den 26 sept.
• Konsensusmöte i teamet under vecka 40
• Platsbesök vecka 43 för Svensk Kvalitet och
vecka 45 för Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola
KOSTNAD
Två kostnadsnivåer finns, med och utan
utvärderingsuppdrag. Hela processen
kostar 4800 kr när du är med och bidrar i en
utvärderingsprocess. Enbart utbildning: 19500 kr.
För SIQ-medlem ingår 1-4 platser.
Alla kostnader är exklusive moms.
Resor och boende tillkommer.
VILL DU VETA MER?
Kontakta gärna Annette Björnson,
annette.bjornson@siq.se eller 073-6706200

GÖTEBORG: Drakegatan 6, 412 50. STOCKHOLM: Torsgatan 2, 111 23.
TELEFON: 031- 723 17 00 E-POST: siq@siq.se www.siq.se

