
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Nyhetsbrevet innehåller nyheter som rör FMLOPE verksamhetsområde. Om du vill 
prenumerera så skicka ett mail till Peo Andersson som också är ansvarig utgivare. 

FMLOPE Nyhetsbrev 
2013-03-21 

Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet – FMLOPE 
leder utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten 

□ Team plan wins. Ämnesgrupp 
Ledarskap och Pedagogik 

konstituerades vid 
Försvarsmaktens Nätverksmöte 
Ledarskap och Pedagogik 6-7 

mars. Det innebär att vi nu tar ett 
fast grepp om ämnesutvecklingen. 

Vi gör det tillsammans med 
förband, skolor och centrum. Mötet 
blev väldigt lyckat. Läs mer på 

bloggen. 

□ Handledning. Jag blev handledd 
in i min yrkesroll av mina äldre 

befäl. Nu är det är dags att 
undersöka om handledningens 

ädla konst skall få större plats i 
framtidens yrkesutveckling. 
Charlotte Nathansson och Mikael 

Gudmundsson leder projektet som 
syftar till att utveckla kunskap om 

yrkeshandledning och beskriva 
detta i kommande litteratur. De gör 
det genom att utforska vad som 

sker ute i verksamheten. Läs mer 
på bloggen. 

□ NORDIC ADL Conference 2013. 

När nya utbildningar utvecklas är i 
många fall tekniken en viktig 

faktor. Ny teknik som 
mobiltelefoner, spel, virtuell 
verklighet, och trådlös simulering 

utvecklas för att användas i 
utbildning. Är dessa lösningar 

användbara? Hur kan du använda 
ADL och ny teknik för att stödja 
utbildning och öka den operativa 

kapaciteten? Detta kommer att 
vara huvudfrågan för årets 

konferens 14-16 maj i Norge. Vi 
arbetar för att ge deltagarna en 

inblick i hur man kan använda ny 
framväxande teknik för att öka 
effektiviteten och kvaliteten i 

utbildning och träning. Mer 
information finns på bloggen. 

□ All personal i Försvarsmakten 
ska utbildas i innebörden av 
klusterkonventionen. Det sker 

genom självstudier till en början i 
det interna nätverket. FMLOPE har 
tillsammans med INSS, JURS och 

LG tagit fram en utbildning, som 
en digital lärresurs, så att var och 

en på egen hand kan genomföra 
den. Läs mer på bloggen. 

□ Kulturellt medvetet agerande kan 

vara att om någon kommer med 
tåg skall den personen inte hämtas 

på flygplatsen. Olika kulturer och 
förståelse för hur dessa påverkar 
vårt agerande som soldater vid 

olika insatser är ytterst väsentligt 
för hur vi kommer att lyckas. 
David Bergman är författare till 

boken ”Kulturellt medvetet 
agerande”. Boken presenteras och 

finns att läsa och ladda ner på 
bloggen. 

□ Nu kan du gilla oss på Facebook! 

www.facebook.com/FMLOPE 

Vi syns! 

/Peo 
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