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15.45 – 16.00 Frukt och bensträckare

16.00 – 17.00 Workshop/fördjupning

Dr. Mary Jean Gallagher “The Role of the 
Doctor of Education in improving Pupils 
Progress and Well being?” i samtal med Lars 
Rejdnell, skolchef i Linköping  – Vad kan vi i 
Sverige lära och hur kan det överföras till den 
svenska skolan?

18.15 Middag med båttur

12.00 – 13.00 Konferensen startar med ge-
mensam lunch

13.00 – 13.10 Ordförande hälsar välkommen

13.10 – 14.30 The Role of the Doctor of 
Education in improving Pupils Progress and 
Well being? 

The Director of Education has a unique and 
powerful opportunity to make a difference in 
teaching and learning in the school. How do 
you accomplish this? Where do you begin? We 
will examine the role of the Director in leading 
for improvement, including practical strategies 
for success

Mary Jean Gallagher - is the former Assistant 
Deputy Minister and Chief Student Achieve-
ment Officer of the Ontario Ministry of Educa-
tion, where she has worked from 2008 to late 
2015. 
In that role she lead Ontario’s 5000 schools 
in raising literacy and numeracy results by 
14% and graduation results by 16%.  

14.30 – 14.50 Kaffepaus

14.50 – 15.45 Styrning, ledning, ledarskap - 
tillit och förtroende
För att fördjupa förståelsen av nationella resul-
tat av vad som händer när nationell policy möter 
lokala genomförandearenor har fyra olika typer 
av kommuner djupstuderats. Ansvar & befogen-
heter, Kunskap & kompetens, Kommunikation 
& dialog har fått sällskap med makt, passivitet, 
“good enough” och tid.

Elisabet Nihlfors, professor vid institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
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Spår 3. PRIO Stockholm – att utveckla skolan 
inifrån.
Under fyra år har Stockholms utbildningsförvalt-
ning arbetat med att genomlysa och utveckla 
stadens kommunala grundskolor med hjälp av 
verksamhetsutvecklare från de egna lärarleden. 
Skolan äger sitt utvecklingsarbete och rektor 
får förbättrade förutsättningar för styrning och 
ledning.

Bo Andersson, grundskolechef i Stockholm 
och Lars Brandt, enhetschef på Utbildningsför-
valtningen/grundskoleavdelningen/PRIO 
Stockholm.

10.45 – 11.45 Om ledarskap i kunskapsinten-
siva och professionella organisationer. 
- En spaning från forskningen
- Om balansen mellan styrning och kreativt 
kunskapande
- Om den osynliga kunskapen - en grund för 
utveckling
- Om betydelsen av ledarroller, organisering 
och arbetsklimat - vad är extra viktigt?

Birgitta Södergren, docent och organisations-
forskare med inriktning på ledning och förän-
dring i komplexa och kunskapsintensiva 
organisationer. Verksam på IPF, Institutet för 
Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala 
Universitet.

11.45 – 12.00 Konferensen avslutas

12.00 – 12.30 
Årsmöte med Skolchefsföreningen 
(endast för medlemmar)

12.30 – 13.30 Lunch 
(endast för medlemmar)

Dag 2 – 20 maj
08.30 – 09.30 Flyktingmottagandet i Sverige 
– utmaningar och möjligheter för den 
svenska skolan
En halv årskull elever väntas komma till 
Sverige inom loppet av ett år. Hur ser 
regeringens strategi för flyktingmottagandet ut 
och hur kan skolan ta tillvara resurserna hos 
de elever, men också de lärare, som nu flyr till 
Sverige?

Erik Nilsson, statssekreterare på Arbets-
marknadsdepartementet med ansvar för nyan-
ländas etablering.
Tidigare skolborgarråd i Stockholm, chef för 
utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun och 
chef för Skolverkets utvecklingsavdelning.

09.30 – 10.00 Kaffepaus

10.00 – 10.40  Workshops/seminarier med 
lärande exempel presenterade av skolchefer, 
nätverksarbete.  

Parallella spår:
Spår 1. Örebro kommuns arbete med 
Perrongen genom vilken nyanlända elever 
sprids till flertalet av kommunens skolor samt 
Örebro universitets uppdrag kring snabbspåret 
för lärare med utländsk lärarbehörighet.

Marie Holm, konsult i utbildningsfrågor med 
uppdrag för Örebro universitet samt uppdrag 
som tf rektor för Örebro folkhögskola.

Spår 2. Om Huddinges gemensamma pedago-
giska plattform som fungerar som ett fundament 
för alla skolformer och skapar en känsla av 
sammanhang för den pedagogiska utvecklingen 
i kommunens utbildningsverksamhet. Den ska 
också visa på grundläggande förhållningssätt 
baserade på forskning och beprövad erfaren-
het.

Jukka Kuusisto, utbildningsdirektör i Huddinge 
kommun.



Datum -  19 - 20 maj 2016

Plats  -  Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17 i Stockholm.

Boende 
På samma hotell som konferensen, där enkelrum med frukost kostar 1.995 kr inkl. moms.
Vi har ett begränsat antal förbokade rum, hör av dig snarast möjligt till hotellet med din 
bokning. Här finns mer information och kontaktuppgifter: 
Webb: www.komhotel.se
Telefon: 08-412 23 05
Mailadress: bokning@komhotel.se

Anmälan 
Maila din anmälan till: skolchefsforeningen@gmail.com
Meddela oss följande: namn, ditt val av workshop dag 2 kl. 10.00, kommun/arbetsgivare, 
fakturaadress samt information om du planerar att boka rum på hotellet. Bokar boende gör 
du direkt till hotellet, se ovan. Din anmälan är bindande.

Frågor om programmet? Kontakta
Gunilla Söderström, gunilla.soderstrom@gmail.com eller telefon 072-716 46 44.

Pris
Föreningen subventionerar programmet och kan därför erbjuda priset 1.995 kr för medlem-
mar (exklusive boende). Priset för icke medlemmar är 2.995 kr (exklusive boende). Båda 
priserna är totalpris då föreningen inte är momspliktig.
Medlemsskap kostar 500 kr/år, medlemsanmälan ger Dig direkt rabatten.

Hitta hit
Nedan finns en karta över området där hotellet/konferensanläggningen finns.
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Mer information


