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KÄNN DIG TRYGG MED VÅR...

VI GARANTERAR ATT DU BLIR NÖJD
Vi vill att du ska känna dig trygg när du väljer fortbildningsleverantör.

Därför erbjuder vi nöjd-kund-garanti. 
Kontakta våra fortbildningsrådgivare för mer information.



Lärarfortbildning AB har ett kvalitetssystem byggt på mer än 25 års 
erfarenhet av att fortbilda yrkesverksamma lärare och skolledare, från 
förskola till vuxenutbildning.

Vi utvecklar fortbildning som ligger i linje med läroplan, skollag samt 
Skolverkets och Skolinspektionens riktlinjer. Men också utifrån profes-
sionens behov av praktiknära lösningar, beprövad erfarenhet och aktuell 
forskning. Det gör vi genom ett unikt samspel mellan anställda fortbil-
dare och fortbildare som idag arbetar i förskolan och skolan.

Vi har en lång tradition av att mäta våra deltagares upplevelser och 
snabbt agera på de förbättringsmöjligheter som identifieras. Alla våra 
kurs- och konferensdeltagare får möjlighet att digitalt utvärdera fort-
bildningen. Vi följer dessutom upp alla uppdragsfortbildningar med ett 
personligt utväderingssamtal med beställaren.

Våra fortbildare träffas regelbundet för att utveckla innehållet i våra 
fortbildningar och de kompetensutvecklas kontinuerligt i Lärarfort-
bildnings regi.

Våra fortbildare är legitimerade och väljs 
utifrån våra krav på pedagogisk kompetens 
och didaktisk ämneskunskap. 

Susanne Weiner Ahlström,
kvalitetschef och chef för våra fortbildare
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Vi utvecklar 
Sveriges viktigaste människor

Lärarfortbildning är auktorise-
rad utbildningsleverantör enligt 
Saufs, Sveriges auktoriserade 
utbildningsföretag, högt uppställ-
da kvalitetskriterier.

Auktorisationen innebär att det 
blir lättare för dig som fortbild-
ningsköpare att värdera de tjäns-
ter som ett fortbildningsföretag 
erbjuder.

Besök www.sauf.se så får du veta 
mer om auktorisationsprocessen.

Lärarfortbildning AB ägs av 
Lärarförbundet, men våra fort-
bildningar är frikopplade från den 
fackliga verksamheten och inga 
krav på medlemsskap finns för 
våra deltagare. 

Vårt uppdrag är att utveckla hela 
lärarprofessionen och påverka 
utvecklingen av den svenska för-
skolan och skolan.


