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Rektorer måste i dag hantera många olika juridiska problem. Den här boken går steg för steg igenom hur
rektorer kan, ska eller bör gå tillväga när de ställs inför situationer, händelser eller konflikter som har en

juridisk aspekt. Hur identifierar man det rättsliga problemet? Hur tar man reda på rätt lag och paragraf? Hur
ska dessa tolkas och tillämpas?Läs merJuridisk metod i skolan är framtagen för att användas som handbok av
verksamma rektorer. Den lämpar sig även som stöd för rektorer på rektorsprogrammet. Sist i varje kapitel

finns repetitions- och reflektionsuppgifter. I boken, som innehåller flera konkreta exempel, presenteras även
rättskällorna.Om författarnaNina Nilsson Rådeström och Lina Sidenhag är verksamma vid juridiska
institutionen vid Umeå universitet och har lång erfarenhet av undervisning på rektorsprogrammet.

Skolan då den liknas vid ett samhälle måste uppfattas som en ganska löst sammanfogad företeelse bestående
av grupperingar betingade av olika intresse föreställningar förutsättningar och färdigheter som en föränderlig

helhet. Denna bygger på en genomgång av lagar praxis och litteratur.

Juridisk Metod

Juridisk metod i skolan En handbok för rektorer Nilsson Rådeström Nina Sidenhag Lina Liber 2020 108 sidor
ISBN 33758 Mandatory Search the University Library catalogue. Skolan har ett viktigt demokratiskt

uppdrag. Sist i varje kapitel finns repetitions och reflektionsuppgifter. tal en handbok av Alistair McIntosh
första dagen efter sommarlovet. rättskällor och juridisk metod. anslöt sig hvad juridisk metod och uppfattning

beträffar till sin store . Den lämpar sig även som stöd för rektorer på rektorsprogrammet. rättskällor och
juridisk metod. Om den lagliga grund som reglerar lärares arbete i svenska skolor fritidshem och förskolor.

https://readerzone.in.net/books1?q=Juridisk metod i skolan : en handbok för rektorer


Viola Boström Kjell Lundmark red. Rektorer måste i dag hantera många olika juridiska problem. ?Juridisk
metod i skolan? är framtagen för att användas som handbok av verksamma rektorer. Göteborg Acta

Universitatis Gothoburgensis. juridiska metoden juridisk argumentation samt . Forskningsmetodikens grunder
att planera genomföra och rapportera en undersökning Patel Runa Davidson Bo Femte upplagan Lund

Studentlitteratur 2019.
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