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Skolans ledarkonvent – en konferens för dig som är  
förskolechef, skolledare eller skolchef



Välkommen till  
Skolans ledarkonvent
– konferensen för dig som arbetar med ledarskap i  
skolan eller förskolan

Att leda lärande i förändring är temat för höstens konferens. Ämnet speglas såväl utifrån 
individ- och gruppnivå som från ett forskningsperspektiv och ett praktiskt perspektiv. Vi  
vill stärka dig i din roll som chef och ledare och ge dig inspiration, ny kunskap och utmaning 
i tanken. Vi vill ge dig verktyg att skapa bästa möjliga förutsättningar till lärande och  
utveckling. Hur driver vi en  skolutveckling med elevens bästa i fokus? 

I år har du möjlighet att lyssna till särskilt inbjudna föreläsaren och forskaren Allan D Walker 
från Hong Kong Institute of Education. Han talar under den spännande rubriken ”Clone, 
Drones or Dragons: Growing the leaders we need”, missa inte det! Dessutom föreläser Mats 
Tyrstrup från Handelshögskolan om normer och synsätt som dominerar vårt sätt att förstå 
och tänka kring ledarskap och organisering. Han pratar exempelvis om behoven av ledarskap 
i skolans organisatoriska mellanrum. Vi lyfter även det aktuella ämnet didaktisk ledarskap 
med en intressant föreläsning av Inger Eriksson från Stockholms universitet. 

Konferensen erbjuder flera valbara pass för att du ska kunna skapa innehåll i konferensen  
utifrån dina önskemål. Bland annat kan du välja att följa upp två av huvudföreläsningarna 
med fördjupande seminariepass med större möjlighet till diskussion och dialog. 

Varmt välkommen till konferensen som sätter fokus på ledarskapet betydelse! 

Vänliga hälsningar,

Gunilla Söderström  
G2K Education,   
programansvarig  
Skolans ledarkonvent
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Att leda i förändring

08.30 REGISTRERINGEN ÖPPNAR 

09.20 VÄLKOMNA! 

09.30 

Inledningshälsning 
 
Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

09.45 

Didaktisk ledarskap – med fokus på kunskapsuppdraget
Rektorer har i dag ett uttalat krav på att verka för att skolans kunskapsuppdrag kan realiseras baserat på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Hur kan rektor skapa sig en bild av vilka didaktiska utmaningar skolan står inför? Hur kan skolans undervisning 
utvecklas långsiktigt och systematiskt i relation till det kunskapsperspektiv som ligger till grund för läroplanerna? Vad krävs av en 
undervisning som förmår skapa rika förutsättningar för elevers lärande? Hur kan rektor verka för att lärare får förutsättningar för 
att utveckla en undervisning på vetenskaplig grund?

Inger Eriksson, professor i pedagogik och docent i didaktik vid Stockholms universitet.  

10.45 FÖRMIDDAGSKAFFE 

11.15 

Behoven av ledarskap i skolans organisatoriska mellanrum?  
Vilka normer och synsätt dominerar vårt sätt att förstå och tänka kring ledarskap och organisering? Vilka rutiner och traditioner 
bidrar till att det uppstår organisatoriska gränser eller mellanrum? Vi lever med ledarideal och sätt att tänka kring organisering 
som utvecklades under industrialismen. Vi skulle istället behöva ledarideal som passar tjänstesamhällets specialistintensiva  
verksamheter och mer ändamålsenliga idéer om hur dessa verksamheter kan organiseras. 

Mats Tyrstrup, ekonomie doktor och forskare vid Center for Advanced Studies in Leadership respektive Stiftelsen Leading Health 
Care, båda vid Handelshögskolan i Stockholm.

12.15 GEMENSAM LUNCH  

13.15 

Att skapa energi med ett aktivt ledarskap 
Vilken är kopplingen mellan energi och ledarskap? Ta del av en föreläsning som exemplifierar och förklarar skillnaderna mellan 
organisationer med låg energi och organisationer med hög energi. Hur kan du som chef genom ett aktivt ledarskap skapa förut-
sättningar för en organisation som präglas av förtroende, lärande och utveckling? Hur kan du medvetet arbeta för att skapa en 
arbetsplats med hög energi?  

Gunnar Ekman, ek. dr., Stockholms Ledarinstitut. 

14.15 EFTERMIDDAGSKAFFE MED KAKA, TID ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN SAMT LYSSNA PÅ  
KORTFÖRELÄSNINGAR DU VÄLJER PÅ PLATS



15.15

PARALLELLA VALBARA SEMINARIER : 

Didaktiskt ledarskap 
Fördjupande seminarieföreläsning från förmiddagens föreläsning. Vi går vidare i diskussionen om det didaktiska ledarskapet och 
rektors ansvar för skolans kunskapsuppdrag. Hur kan rektor verka för att lärare får förutsättningar för att utveckla en undervisning 
på vetenskaplig grund? 

Inger Eriksson, professor i pedagogik och docent i didaktik vid Stockholms universitet.  

Tidiga insatser – förskola i fokus och förändring
Såväl internationellt som nationellt framhävs att satsningar på en förskola av hög kvalitet utgör en av de allra viktigaste åtgärderna 
för att stödja hälsa och välbefinnande samt lägga grund för livslångt lärande och social integration. Vid seminariet behandlas aktuell 
forskning om den svenska förskolan och förhållandet mellan policy, forskning och förskoleverksamhet.

Ingegerd Tallberg-Broman, professor i pedagogik med inriktning mot yngre barn, forskare vid enheten Barn Unga Samhälle vid 
Malmö högskola. 

Att styra och leda mot resultat
Att styra mot resultat innebär att skifta fokus från insatser och aktiviteter till effekter. Med en starkare betoning på effekter kan du 
som rektor eller förskolechef tydligare skapa ett sammanhängande system i hela organisationen med fokus på vad som ska uppnås 
och hur. Vid en resultatbaserad styrning, vad händer exempelvis med personalens motivation? Kommunikationen med allmänhet 
och politiker? Och hur påverkas styrning och prioritering av resurser? 

Malin Bergmark, vd för Ramböll Management Consulting.  

Diskrimineringslagens krav på likabehandlingsarbete i skolan  
– från princip till praktik
Skolledaren innehar ansvaret för att förebygga, utreda och åtgärda diskriminering i skolan. Utbildningsområdet utgör idag,  
tillsammans med arbetslivet, det mest reglerade samhällsområdet inom diskrimineringslagen. Vem bestämmer vad som är en  
kränkning? Vilka krav kan ställas på att utreda och åtgärda diskriminering? Vad krävs för att en likabehandlingsplan ska vara  
godkänd? Hur går du från princip till praktik som leder till faktisk förändring?

Filippa Swanstein, verksamhetschef för Malmö mot Diskriminering och Karin Henrikz, jurist på Malmö mot Diskriminering. 

16.15 GEMENSAMT MINGEL MED DRYCK OCH SNACKS

17.30 MIDDAG FÖR MEDLEMMAR I FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND

Föranmälan krävs.
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08.30 KONFERENSENS ANDRA DAG INLEDS

08.35 

Clone, Drones or Dragons: Growing the leaders we need 
This talk discusses a number of key issues around leader development and learning. Three metaphors are used to frame the discussion – 
these are clones, drones and dragons. The metaphors provide a useful way to examine the evolution, development and ongoing uncertainties, 
which continue to plague our attempts to understand and prepare successful leaders. Leaders as Clones duplicate what others think they 
know about successful leadership. Leaders as Drones are controlled ‘from-afar’ by centralized authorities or other ‘outsiders’. Leaders as  

Dragons take organic forms, which can mutate in shape, color and form in line with the real needs of their communities. 
The talk concludes by posing a number of key questions designed to challenge us as we seek to better understand what 
makes successful school leaders.

Allan D. Walker is the Joseph Lau Chair Professor of International Educational Leadership; Dean, Faculty of Edu-
cation and Human Development, and Director, Asia Pacific Centre for Leadership and Change at the Hong Kong 
Institute of Education.   

09.30 FÖRMIDDAGSKAFFE MED SMÖRGÅS, TID ATT BESÖKA UTSTÄLLNINGEN SAMT LYSSNA PÅ KORTFÖRELÄSNINGAR 
DU VÄLJER PÅ PLATS  

10.30  

PARALLELLA VALBARA SEMINARIER: 

Clone, Drones or Dragons: Growing the leaders we need 
Fördjupande seminarieföreläsning från förmiddagens föreläsning. Vi går vidare i diskussionen om Clone, Drones or Dragons och hur du kan 
utveckla ditt ledarskap. Seminariet hålls på engelska.

Allan D. Walker, Hong Kong Institute of Education.

Skolans arbetsorganisation – ett innovationsområde
Ta del av en aktuell studie om skolors arbetsorganisation. Vad finns att lära när det gäller hur dagens arbetsorganisationer fungerar och vilka 
är utmaningarna för morgondagens? Vilken vidare forskning inom detta område skulle behövas i framtiden? Här presenteras resultaten från 
projektets slutrapport.

Pia Skott, fil dr och lektor vid Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Innovation i enlighet med, och ibland mot, författningarna – en skolas 
resa från 0 till 1:1
Ta del av erfarenheter från praktiskt skolledarskap. Hur skapas en positiv kultur i en omvärld av motvind? Hur kan kreativitet skapas i sam-
spel med ständiga effektiviseringar i glesbygdens offentliga verksamhet? Vilka resultat kan ses efter Ådalsskolans satsningar på IT för lärande, 
gamification och företagsförlagd utbildning? Ta del av skolans resa med sikte mot elevernas förflyttning från konsument till producent! 

Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan i Kramfors kommun.  

Utveckling i mötet mellan forskare och pedagog!
Vad händer när förskollärare och forskare möts i ett forskningsprojekt? Hur kan praxisnära forskning bidra till såväl förskolebarnens 
och personalens lärande som till forskarnas lärande? Hur kan förskolepersonal och forskare samverka i sina professioner? Ta del av 
ett projekt som kom att handla om gravitationskraft, höga byggnader, arkitektur, estetik, matematik och pedagogisk dokumentation. 

Anna Palmer, lektor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet och Nina Arwidson, förskollärare 
med magisterexamen, Stockholms stad.   

11.40

Vad bidrar rektorsutbildningen till?  
Presentationen belyser och problematiserar den statliga rektorsutbildningens betydelse för individer och verksamheter. Frågeställ-
ningar som berörs handlar om utbildningens mål och innehåll men också om rektorsutbildningen ur ett deltagarperspektiv. Vilken 
betydelse har exempelvis den lokala kontexten? Vilken betydelse har huvudman/närmaste chef för förskolechefs och rektors lärande 
under utbildningen? 

Monika Törnsén, fil. dr i pedagogik och skolledarskapsforskare vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet

12.40 GEMENSAM LUNCH  

10.30-12.40 Se separat program  
för medlemmar i Sveriges  

skolchefer på www.skolchef.se
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13.40 

PARALLELLA VALBARA SEMINARIER:

Varför arbetar så få män i förskolan?  
Varför lyckas inte det till synes relativt jämställda Sverige bättre med att få fler män att söka sig till en av Sveriges största arbetsplatser? 
En del av svaret är att det finns väldigt starka uppfattningar i det svenska samhället och bland ungdomar vilka yrken som är för män 
och vilka som är för kvinnor. Men en annan del av svaret hittar vi i dilemmat med misstänkta fall av sexuella övergrepp i förskolans 
miljö. Det fanns tidigare ett regeringsuppdrag att rekrytera fler män till förskolan. I det arbetet har diskussionen om sexuella över-
grepp varit en oundviklig del. Hur kan man närma sig en sådan diskussion? Vad krävs det för rutiner för att förebygga men också för 
att upptäcka övergrepp? 

Christian Eidevald, legitimerad förskollärare, fil. dr. i pedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. 

Att lyckas med rektors pedagogiska ledarskap genom delat ledarskap 
Ta del av en praktiskt inriktad föreläsning om delat ledarskap på Blommenbergsskolan. Modellen för delat ledarskap är noggrant 
planerad utifrån forskning med syfte att förstärka det pedagogiska ledarskapet. Den nya organisationen infördes 2013 och nu ser 
skolledningen resultat i form av bland annat lägre sjukfrånvaro bland lärarna och höjda studieresultat. Hur ser deras organisation ut 
och vilka fördelar uttrycker personal och elever? 

Jenny Stanser styrs av tydliga ideal och en stark tro på det etiska ledarskapets möjligheter i arbetet som rektor på Blommensbergs-
skolan i Stockholm. 

Rektorn och skolchefen – om spelet mellan politik och profession
I dagens skola läggs allt starkare betoning på mätande och resultat. Den rådande resultatdiskursen har skapat en osäkerhet kring 
vad som avses med en framgångsrik skola, hur den ska utformas och vad olika aktörer bör företa sig. Att rektors ledarskap har stor 
betydelse för skolans framgång är välbekant. Rektor är alltså viktig för skolan och dess resultat, men vem är viktig för rektor? Före-
läsningen handlar om den bångstyriga dynamiken i ”styrkedjan”, om hur skolchefer agerar mellan politik och profession och hur de 
samspelar med sina rektorer.

Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog och arbetar vid rektorsutbildningen vid Karlstad universitet.   

Resultatanalys i skolan  
På vilka sätt kan en enskild skola utveckla sin verksamhet genom en systematisk och professionell resultatanalys? Ta del av en prak-
tisk genomgång om vad resultatanalys är och varför är den så viktig för en skolas utveckling. Vad innebär det att leda systematiskt 
förbättringsarbete och hur kan ett sådant ledarskap se ut?   

Jonas Österberg, utredare vid Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad och författare till boken Resultatanalys i skolan. 

14.40 FRUKT OCH KAFFE  

15.00 

Avlutande föreläsning – Flickan och demonerna
Suzanne Osten är professor i regi, filmambassadör på Statens filminstitut och författare samt filmare. Hon har också drivit Unga 
Klara i ca 35 år. 

16.10 KONFERENSEN AVSLUTAS 
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Friskolornas Riksförbund
Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har cirka 600 
medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Vi arbetar för att 
utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och 
föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Alla vägar till kvalitet i förskolorna och skolorna 
behövs. Skolans ledarkonvent är en sådan väg – vi ses där!

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund

 

SKL
Som rektor och förskolechef räcker det inte med att ha kunskap om skollag och läroplaner. En viktig del av 
uppdraget handlar också om att vara chef och ledare för en organisation. Dessa båda delar måste gå hand i hand 
för att nå bra resultat. Det unika med Skolans ledarkonvent är att konferensen fokuserar på just förskolans och 
skolans dagliga ledarskap. Det blir ett viktigt tillfälle att ta del av inspirerande exempel, aktuell forskning och 
knyta nya kontakter! 

Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör, SKL

 

FSS
Föreningen Sveriges skolchefer (FSS) verkar för ledarskapets professionella utveckling i skolan. Den stimule-
rar till diskussion och kunskap om skolans uppdrag i syfte att främja kvalitetshöjande skolutveckling. Det är 
avgörande för ett framgångsrikt förbättrings- och utvecklingsarbete att forskningsresultat synliggörs, diskute-
ras och speglas i beprövad erfarenhet. När så sker kan de utgöra en kunskapsbas för våra ledare i förskolan och 
skolan. Konferensen Skolans ledarkonvent utgör en viktig del i detta. Vi ses där! 

Göran Isberg, ordförande FSS

 

Skolporten
Vi på Skolporten ser fram emot årets arrangemang! Med ett innehållsrikt program som belyser ledarskapet 
från såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv erbjuder konferensen möjlighet till kompetensutveckling och 
reflektion över din yrkesroll. I år gästas konferensen dessutom av Allan D Walker från Hong Kong Institute 
of Education, det blir spännande att ta del av hans föreläsning om ledarskapsutveckling och lärande. Varmt 
välkomna, hoppas vi ses i vimlet!

Birgitta Hartzell, konferensansvarig, Skolporten
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Datum

24-25 november 2015

Plats:

Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm

Vägbeskrivning:

Münchenbryggeriet ligger centralt på Södermalm i Stockholm. 
Närmaste tunnelbanestation är Mariatorget, uppgång  
Torkelknutssongatan. Karta finns på www.m-b.se

Anmälan:

Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan  
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. 

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före  
konferensen återbetalars fakturerad deltagaravgift minus en  
administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar 
för konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen 
kan överlåtas till en kollega.

Praktisk information

B Sverige 

Porto betalt

Avsändare: 
Skolporten AB
118 82 Stockholm

Konferensen arrangeras av:

Pris: Medlemsinformation:

Grupprabatt för medlemmar:

Sommarkampanj 
Boka senast den 30 juni! 3 995 kr

Boka-tidigt-pris 
Boka senast den 23 oktober: 4 495 kr

Ordinarie pris 
Gäller from den 24 oktober: 5 495 kr

Samtliga priser anges ex moms. I priset ingår förtäring båda dagarna samt 
mingel efter konferensen den 24 november.

Medlemmar i Föreningen Sveriges Skolchefer
Samtliga medlemmar har 10% rabatt på gällande pris  
Använd kod ”Skolchef” vid anmälan.

I priset ingår särskilt programinnehåll för skolchefer, för mer information 
kontakta föreningen. 

Kontakta Birgitta Hartzell, birgitta.hartzell@skolporten.se,  
för information. www.skolchef.se


