
Samtida Skolchefer! 

 

Konferensen i Korthet 

datum: onsdagen den 24 september
tid: 13.00–18.00
PlatS: Svenska mässan, entré 8
koStnad: konferensen är gratis, som 
deltagare får du även fritt inträde till 
 Bokmässan 25 september

nsdagen den 24/9 bjuder Föreningen Sveriges 
Skolchefer och Bokmässan in till en särskild kon-

ferens för dig som är skolchef eller på annat sätt ans-
varar för skolans utveckling på en övergripande nivå. 
Skolan som  organisation ifrågasätts och media målar 
upp en bild av skolan i kris. Vad kan vi lära av andra? 
Hur kan vi stärka skolan som varumärke? Och hur led-
er vi ledare mot en positiv trend och utveckling? Det 
är några av frågorna vi lyfter under en eftermiddag i 
Göteborg. Konferensen tar avstamp ur den samtid vi 
lever i där den digitala utvecklingen ger oss möjlighet 
att bli mer mobila – både som individer och organisa-
tion. Moderator för dagen är Annika Sundbom Åström 
från Human Dignity.

Program:
 
13.00 Välkomna! Frida Edman, Bokmässan
13.15 Bokmässan – Top 10! Anna Falck, VD Bok & Bibliotek
13.30 Mobilitet transformerar företagen i  

grunden – ändrar spelreglerna och skapar  
nya affärsmöjligheter 

Albert Bengtson, Apple 

14.15 Att digitalisera skolan Susanne Kjällander, Fil. Dr. Stockholms Universitet
14.45 Fika SvD bjuder på fika, lär mer om SvD Läs och Skriv!
15.15 Vägar till en lärande organisation Rachel Törnell, Utvecklingschef Alingsås och Kicki 

Oljemark, Konsult Systemiskt ledarskap
15.45 Samtal: Lärande medel idag och imorgon Joakim Abrahamsson, skolansvarig Samsung 

 Electronics Nordic AB, Marcus Ander, koncept
utvecklare Gleerups, Magnus Pettersson Roos,  
Affärsutvecklingschef Studentlitteratur,  
Mats Östling modererar samtalet. 

16.15 Tillsammans kan vi förbättra  
resultaten i skolan

Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket

16.30 Bensträckare
16.45 Huvudmannens styrning mot nationella mål AnnMarie Begler, Generaldirektör Skolinspektionen
17.15 Jag ifrågasätter svensk skolas varumärke! Sven Hagströmer, Finansman, Drake och entreprenör 

med hjärta för berättelsen
18.00 Tack och hejdå! Göran Isberg, Ordförande Föreningen Sveriges 

 Skolchefer
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> Anmäl dig viA:
 skolchefsforeningen@gmail.com
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