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FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP I FRAMTIDENS SKOLA

Välj fritt melllan föreläsningar på följande spår:
• Ledarskap i skolan
• Långsiktig och hållbar skolutveckling
• Den lärande skolan
K E YN O T E S P EA KE R

Successful school leadership and
the journey of Woodside High
School from ’failing’ to outstanding!
Woodside Highschool
Mrs Joan McVittie
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Bensträckare

Ledarskapet som når jaget, laget och skolan

11.45 – 12.00

12.00 – 12.45

• Ledarskapet som bygger förbättringskulturen
• En gemensam målbild som gör skillnad
• Så här förbättrar du din och skolans kommunikation
• Skolans varumärke och ditt ledarskap
Lars Gustafsson
F.d. rektor Nya Elementar
Processutvecklare, utbildare

• Vilka är drivkrafterna bakom förändringen?
• Det globala perspektivet – hur ser trenderna ut?
• Viktiga aspekter på tekniken och ledarskapet
• Darwin, Florida och de nya mentala landskapen
Hans Renman
CEO
TÄNKOM

Ledarskap i en ny tid – varför är det viktigt att
skolledare börjar arbeta på nytt sätt?

SPÅR 1 – LEDARSKAP I SKOLAN

Förmiddagskaffe

• Skolledare och lärare har ett gemensamt ansvar för
elevens rätt
• Lärare som delar kunskap med varandra för verksamheten
framåt
• Framgångsfaktorer för dig som rektor i skolutvecklingsarbetet
Björn Hareland
Ombudsman och ansvarig för skolledarnas frågor
Lärarförbundet

Samspel ger hållbar skolutveckling

• Rollen som rektor och pedagogisk ledare, vad innebär det?
• Åt vilket håll strävar vi? Ska alla gå åt samma håll?
• Framgångsfaktorer och fallgropar för en hållbar utveckling i
skolan
Anna Sjödin
Föreläsare och Utbildare

Långsiktig och hållbar skolutveckling – är det möjligt?

SPÅR 2 – LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR
SKOLUTVECKLING

Joan McVittie är rektor för Woodside high school en skola som stod inför många utmaningar, men som under de senaste fem åren har
förbättrat resultaten avsevärt. En nyligen genomförd inspektionsrapport ger skolan omdömet “outstanding”. Joan McVittie har också
arbetat som konsult och rådgivare i en mängd olika utbildnings- och skolutvecklingsfrågor. Joan är ordförande i föreningen för
School and College Leaders (ASCL) och blev 2007 invald till det styrande rådet för National College.

11.00 – 11.45

10.30 – 11.00

KEYNOTE: Joan McVittie

09.30 – 10.30

Successful school leadership and the journey of
Woodside High School from ‘failing’ to outstanding!
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Stockholm, 6 februari 2013

Skolledardagen 2013

• Vad är entreprenöriellt lärande och varför skall skolan arbeta
med det?
• Hur kan entreprenöriellt lärande ta sig i uttryck i
undervisningen?
• Vad kan detta innebära för dig som rektor, för medarbetarna
och för organisationen?
Jonaz Björk
Utbildare i entreprenöriellt lärande
Samklang

Rektor – bäraren av det entreprenöriella lärandet på
skolan

• Så skapar vi goda förutsättningar för pedagogernas och
elevernas utveckling på skolan trots hårda budgetramar
• Skolutveckling via bland annat e-läromedel och ett kreativt
användande av IT
• Det flexibla lärandet som hjälper eleverna att nå
kunskapsmålen
Fredrik Hammarström
Rektor, Söråkers skola – med eleven in i framtiden!
Timrå kommun

Pristagare av Libers skolledarstipendium 2012
Ledarskap + tuffa budgetkrav + modern teknik =
framtidens skola?

SPÅR 3 – DEN LÄRANDE SKOLAN

Bygg din egen
konferens!
Välj föreläsningar på
3 olika spår
under dagen
fr. 2 995:-

Gruppdiskussioner – under ledning av Lars Gustafsson

13.45 – 14.30

Bensträckare

Teach for Sweden – likvärdig skola genom ledarskap

Bensträckare

Paneldebatt leds av Ida Karlberg Gidlund

15.45 – 16.00

16.00 – 16.45

16.45 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30

Sveriges mest innovativa skolledare 2011
Så bygger du en skolkultur där elever kan göra sitt bästa
och lärarna känner stolthet

15.00 – 15.45

Konferensen avslutas
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• Kan filmade genomgångar ge läraren en ny roll i klassrummet?
• Hur kan lärandet i klassrummet effektiviseras med
mentometersystem?
Daniel Barker
Lärare i matematik och fysik
Norra Real Gymnasium

Flipped Classroom ur ett lärande- och
skolledarperspektiv

• Vad krävs för att ge elever möjlighet och förutsättning att vara
mer delaktiga och påverka sitt eget lärande?
• Hur kan 1:1 påverka elevernas lärande och resultat?
• Hur får man med ALLA på tåget?
• Vilka organisatoriska förutsättningar måste säkerställas av
skolledaren?
• Framgångsfaktorer och fallgropar
Angelica Hedin
Utbildare och f.d.rektor
Caperio och TÄNKOM

”Här har vi inga nöjda elever, de vill bara lära sig mer”
– 1:1 i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv och ett
skolledarperspektiv

Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga mötet.
I diskussionsgrupperna ges du möjlighet att nätverka och ställa
dina specifika frågor till kollegor från hela landet

• Vilka erfarenheter har du idag av entreprenöriellt lärande?
• Hur tar du ta dig an utmaningarna och möjligheterna med ett
entreprenöriellt lärande på skolan?

Gruppdiskussioner – under ledning av Jonaz Björk

www.conductive.se
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Därför är eleven kund!
Relationer som byggsten i framtidens skola
Måste alla elever läsa böcker?
Mötesplats för lärande – miljöns avgörande betydelse för
framgång
• Skolutvecklingen på DCC – lärdomar och framgångsfaktorer
Magnus Wahlberg
Rektor, Design and Construction college
Hermods

•
•
•
•

Eleven som kund, en syn som förändrar skolan i grunden

• Vad krävs för en lyckad och långsiktig skolutveckling?
- nyckelfaktorer enligt forskning om skolförbättring
• Hur kan skolor utvecklas så att alla har möjlighet att
lyckas? Principer och förutsättningar för ett systematiskt
kvalitetsarbete
Jan Håkansson
Universitetslektor i pedagogik
Linnéuniversitetet

Skolutveckling på vetenskaplig grund

Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga mötet.
I diskussionsgrupperna ges du möjlighet att nätverka och ställa
dina specifika frågor till kollegor från hela landet

• Vad tycker du krävs för att skapa möjligheter för en hållbar
skolutveckling?
• Vilka utmaningar ser du och vad behöver du ha på plats för att
komma förbi dem?

Gruppdiskussioner – under ledning av Björn Hareland
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• Vad är Teach for Sweden och hur kan ledarskap bidra till en
skola där alla elever, oavsett bakgrund, når målen?
• Hur har andra länder som USA, England, Spanien och Ukraina
arbetat med Teach for konceptet?
• Behöver verkligen Sverige Teach for Sweden?
Ida Karlberg Gidlund
Verksamhetschef
Teach for Sweden

• Vilka är förutsättningarna för en framgångsrik skolkultur?
• Så ser det pedagogiska ledarskapet ut i praktiken
• Så skapar du hållbarhet i skolutvecklingen
Pär Palmgren
Rektor, Blåklintskolan
Mjölby kommun

Eftermiddagskaffe

14.30 – 15.00

Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga mötet.
I diskussionsgrupperna ges du möjlighet att nätverka och ställa
dina specifika frågor till kollegor från hela landet

• Hur arbetar du med skolans kommunikation och målbild idag?
• Ditt ledarskap och skolans varumärke – går det hand i hand?

Lunch

12.45 – 13.45

B

Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
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ANMÄLAN

Så skapar du en skola där elever kan göra sitt
bästa och lärarna känner stolthet
Du har Sveriges viktigaste chefsjobb. Din roll som rektor och ledare i skolan är
på många sätt utmanande – varje dag i veckan. Så hur skapar du en långsiktig
och framgångsrik skola där personal och elever trivs, utvecklas och når sin fulla
potential?

TID & PLATS

Konferens 6 februari 2013
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61 A
Stockholm

PRIS

Nya tider kräver nytt rektorskap!
Välkommen till en effektiv dag där du själv väljer mellan 17 talarpunkter fulla av
inspiration, debatt och best practice och där dina kollegor delar med sig av vad
som har burit dem till framgång i rektorskapet, utvecklingsarbetet och i lärandet
på skolan.
På konferensen får du bland annat lära dig:
• Vad som krävs för en lyckad och långsiktig skolutveckling
• Nyckelfaktorer enligt forskning om skolförbättring
• Så ser det pedagogiska ledarskapet ut i praktiken
• Flipped Classroom ur ett skolledarperspektiv
Varmt välkommen på konferens!
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2 995 kr
3 995 kr
4 495 kr

ANMÄLAN

Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet
www.conductive.se
Mail
bokning@conductive.se
Telefax
08-670 84 81
Konferenskod SOL023

Projektledare

Medlemmar hos våra
samarbetspartners får
10% rabatt.

Samarbetspartners:

Före 2 november
Före 21 december
Efter 21 december

Vid bokning ange kod VIP1
för Lärarförbundet Skolledarföreningen
och kod VIP2
för Sveriges Skolledarförbund

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupningg ingår
g även lunch dag
g två. Obs! Alla pr
p iser är
exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras
med andra erbjudanden.
Förbehåll
Vi reserverar oss för föränd
dringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in
planerad konferens.
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du
alltid överlåta din plats till en kollega.
Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald
ld delt
ltagarplat
l ts fö
föruts
t att
tt att
tt di
din skrift
k iftli
liga
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före
konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

