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Pilou strävar efter att göra
avtryck

Susanne Bertelsen och Anna Davidson stödjer människor och
organisationer att mötas och växa. De vänder sig särskilt till
utbildningssektorn. Deras upplevelsebaserade utbildningar varvar
teori och praktik där deltagarna får verktyg att använda direkt i
vardagspraktiken. För dem är det viktigt att ge deltagarna enkla
verktyg som gör skillnad och avtryck i vardagspraktiken.
Susanne Bertelsen är pedagog och organisationskonsult med lång erfarenhet som
skolledare och utvecklare på olika nivåer. Anna Davidsson har en bakgrund som SOlärare och skolutvecklare. Tillsammans utgör de ett kompletterande team. Båda
handleder, utbildar och stödjer processinriktad skolutveckling på olika sätt: till lärare,
arbetslag, rektorer, förskolechefer och förvaltningsledning. I Pilou arbetar de
dessutom i brett nätverk med andra konsulter för att kunna ge så mycket som möjligt
till varje uppdrag.
– Våra utbildningar är upplevelsebaserade och varvar teori och praktik. För oss är
det viktigt att allt vi gör tar sitt ursprung i forskning och att det ger avtryck, säger
Susanne.
– Vi strävar efter att våra insatser ska leda fram till skillnad för eleven, säger Anna. Vi
ger stöd och verktyg för att utveckla arbetet, vardagspraktiken och undervisningen
genom ett kollegialt lärande.

www.pilou.se

Både Anna och Susanne är utbildade i gestaltteori där dialogen är central. Alla
verktyg är dialogbaserade där deltagarna ges möjlighet att träna på att ställa frågor,
aktivt lyssna och lära av varandra.
– I våra uppdrag utgår vi alltid från deltagarnas vardagspraktik, dilemman och behov
och utforskar hur de kan ta sig vidare härifrån, avslutar Susanne Bertelsen.
Läs mer på: www.pilou.se
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Pilou står för Process i Lärande och Utveckling och stödjer företag, förskolor, skolor
och andra organisationer i olika möten, förändringsprocesser och
verksamhetsutveckling Genom sitt breda nätverk av erfarna konsulter erbjuder Pilou
många verktyg och stor kunskap inom pedagogik, ledarskap och organisation. Under
2010-2017 har företaget utbildat runt 2000 pedagoger, lärare, skolledare och andra i
sina upplevelsebaserade utbildningar. Pilou drivs av Susanne Bertelsen, är baserat i
Varberg och har hela Sverige som arbetsfält.

www.pilou.se

