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Skolans ledarkonvent – höstens konferens för dig som
skolledare och förskolechef!
Årets tema är ledarskapets viktiga beståndsdel tillit. Med stöd av forskning och praktiska
erfarenheter undersöks ledarskapet i skola och förskola, hur skapas tillit och vilken roll spelar
tillit i ett förändrings- och utvecklingsarbete? Utöver intressanta keynoteföreläsningar kan
du skräddarsy innehållet med många valbara seminariepass.
Varmt välkommen!

Skolans ledarkonvent – en konferens för dig som är
förskolechef, skolledare eller skolchef
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Välkommen till
Skolans ledarkonvent
– konferensen för dig som arbetar med ledarskap i
skolan eller förskolan
Årets tema för konferensen är tillit i ledarskapet. Hur bygger du som skolledare och förskolechef en tillitsfull organisationskultur som leder till både utveckling och trivsel? Hur leder du
som chef ett kollegialt lärande, vilken roll har du som rektor och förskolechef för dina medarbetares lärande? Vi berör också tillit på ett mer övergripande plan, hur ser relationen mellan
skola och universitet ut och hur möter svensk skola de värderingsskillnader som finns i en
alltmer globaliserad värld?
Årets talarlista är gedigen! Vi är glada att kunna erbjuda både en föreläsning och ett fördjupande seminarium med Viviane Robinson från University of Auckland på Nya Zeeland. Hon
presenterar aktuell forskning om tillitens betydelse i skolutvecklingsprocesser. Vi får även
möjlighet att lyssna till Clive Dimmock från University of Glasgow i Skottland. Hans fokus är
praktisk ledarteori och strategier för framgångsrik skolutveckling. Vi berör även positiva
redskap för att hantera skolledarens komplexa vardag, en föreläsning med Bim Riddersporre
och Magnus Erlandsson, från Malmö högskola. Två olika föreläsningar kommer att beröra
ledarskap i det kollegiala lärandet, att leda medarbetares lärande. Lyssna till Patrik Landström,
skolutvecklingschef i Linköping, eller Ann S Philgren från Ignite Institute. Missa inte heller två
viktiga paneldebatter som tar spjärn från de olika rapporter och skrifter som utkommit med
olika råd om vad som behövs för att vända resultatkurvan i svensk skola.
Konferensen Skolans ledarkonvent syftar till att ge dig som skolledare och förskolechef
inspiration, ny kunskap och utmaning i tanken!
Varmt välkommen!
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Ledarskap och tillit
08.30 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30 VÄLKOMMEN!
09.45

Står Sverige inför en tillitskris? Flyktingkrisen och det svenska samhällskontraktet
Lars Trägårdh är professor vid Ersta Sköndal högskola samt historiker och författare.

10.45 KAFFEPAUS
11.15

Building Trust: An Essential Capability for School Improvement
What is trust, how it is earned, and why do so many leaders find it difficult to build or maintain trust while tackling the tough challenges involved in school improvement? Any improvement effort will be compromised, and money will be wasted, if leaders are not
skilled in simultaneously building trust while leading the hard work of improving teaching and learning. Drawing on the research
and development work Viviane Robinson has led in the past five years, Viviane explains why leaders struggle to achieve both these
goals and then outlines how Open to Learning™ leadership builds the capabilities that enable them to do so.
Viviane Robinson is a Distinguished Professor in the Faculty of Education at the University of Auckland, New Zealand and
Academic Director of its Centre for Educational Leadership, which has delivered the national induction programme for newly appointed school principals for the last 12 years.

12.15 LUNCH  
13.15

Skola och universitet – vattentäta skott eller kommunicerande kärl?
Hur ser relationen ut mellan skola och universitet från en universitetsrektors perspektiv? Ta del av en föreläsning som diskuterar och
problematiserar intressanta ämnen som kunskapssyn, om stuprörstänkande och om tvärvetenskap.
Astrid Söderberg Widding är rektor och professor vid Stockholms universitet.

14.15-15.15 KAFFE OCH KORTFÖRELÄSNINGAR AV UTSTÄLLANDE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
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15.15
PARALLELLA VALBARA PASS:

Building Trust: An Essential Capability for School Improvement
Fördjupande seminarieföreläsning från förmiddagens föreläsning. Vi går vidare i diskussionen om Building Trust: An Essential Capability for School Improvement och hur du kan utveckla ditt ledarskap. Seminariet hålls på engelska.
Viviane Robinson is Distinguished Professor at the University of Auckland, New Zealand

Sverige – världens mest extrema land?
Sverige, världens mest extrema land– tillit och tolerans för det välkända, men vad händer när dessa värden utmanas? Hur möter
svensk skola de värderingsskillnader som finns i en alltmer globaliserad värld?
Bi Puranen är forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Generalsekreterare för World Values Survey.

Reflekterande ledarskap – viktigt men svårt
Ledarskap anses viktigt men är svårt. Ofta blir det, inte minst i skolans värld, en fråga administration och om följande av regelverk.
För att ledarskap inte bara skall bli en from förhoppning utan reellt och genomtänkt starkt inflytande fordras självständigt tänkande
och klara kopplingar till praktik och resultat. Det fordrar också en balans mellan försök att arbeta med olika organiseringsformer. Sex
sådana kan nämnas: ledarskap, chefskap (management), makt, autonomi, teamwork och användande av nätverk. Chefer och medarbetare måste utveckla en samsyn om detta.
Mats Alvesson är professor i organisation och ledning vid Lunds Universitet.

Leda det kollegiala lärandet
Hur kan rektor leda lärarnas lärande så att arbetssätt och elevresultat förbättras? Ta del av ett seminarium som presenterar aktuell
forskning om rektors roll i lärares lärande. Du får även praktiska exempel från olika pågående utvecklingsarbeten där rektorer leder
lärares kollegiala lärande, systematiskt observerar och ger feedback på lärares arbete samt använder lönekriterier som är specifikt
inriktade på pedagogisk professionsutveckling.
Ann S. Pihlgren är fil dr., Ignite Research Institute.

16.15 VÄLKOMMEN PÅ GEMENSAMT MINGEL
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08.30 KONFERENSENS ANDRA DAG INLEDS
08.35

Transforming Schools as 21st Century Innovative Learning Environments:
the School Design Model, Leadership and Challenges of Implementation
This talk presents a model – known as the school design model - for developing learning-centred leadership appropriate for school
transformation and improvement in the 21st century. Efforts to transform schools as 21st century innovative learning environments
typically lack purposeful strategy, design and methodology. Hence the school design model offers a strategic approach to transforming
school learning environments. At the heart of the model is leadership and its re-conceptualisation, including reciprocal trust between
leaders and led; leadership is conceived as the main driving force, orchestrating, implementing, sustaining and scaling-up the
transformation process in the complex social organisations that are schools.
Clive Dimmock is Professor of Professional Learning and Leadership at the Robert Own Centre, School of Education, University of Glasgow.

09.30 KAFFE OCH KORTFÖRELÄSNINGAR AV UTSTÄLLANDE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
10.30
PARALLELLA VALBARA PASS:

Building Schools as 21st Century Innovate Learning Environments:
Ten Strong Claims for High-performing School Leadership.
Based on research evidence, this seminar introduces 10 practices at the heart of high-performing schools and school leadership. They rely
on leadership practices that challenge conventional thinking, and include research-based practice, professional learning communities, new
forms of professional development, efficacious methods of teaching and learning, collaborative school partnerships and system leadership.
The seminar will provide opportunities for delegates to engage in discussion on the 10 claims, their implementation, and the place of trust as
an enabling factor.
Clive Dimmock is Professor of Professional Learning and Leadership at the Robert Own Centre, School of Education, University of Glasgow.

Varför gör vi på detta vis?
Ta del av en praktiskt inriktad föreläsning om forskning och vardagspraktik. Föreläsningen presenterar en utvecklingsprocess och
erfarenheter av delat ledarskap sedan 2009, en resa från total misstro till tillit. Vår föreläsning handlar om skolkultur och struktur, hur
man som lärare och rektor förstår sitt uppdrag och vilken roll man har i skolan men också om hur man vidmakthåller en samarbets- och
tillitskultur över tid.
Inger Brännström-Johansson och Mai-Ellen Andersson har tillsammans 40 års ledarerfarenhet inom förskola och skola och
arbetar som rektorer på Björnåkerskolan, en 6-9 skola i Skellefteå.

Utveckling på riktigt – kraften bakom det kollegiala lärandet
Att systematiskt och långsiktigt utveckla den pedagogiska verksamheten är varje skolledares självklara uppgift. Samtidigt är det kanske den
mest utmanande uppgiften som skolledare ställs inför. För att lyckas måste du vara långsiktig, överträffa dig själv när det gäller att fokusera
på det viktigaste och skapa förutsättningar för ett systematiskt kollegialt lärande.
Patrik Landström är skolområdeschef i Linköping. Han har tidigare arbetat som såväl rektor som lärare och utvecklingsledare.

Upplyftande ledarskap i skola och förskola – en post-heroisk möjlighet
I detta seminarium söks positiva redskap för att hantera skolledarens komplexa vardag. Ta del av en föreläsning som fokuserar på handlingsutrymme, skaparkraft och glädje. Att vara rektor och förskolechef är ett krävande och utmanande uppdrag, vilket den höga omsättningen
på skolledare bekräftar. Hur kan man möta utmaningarna från det positiva hållet? Föreläsningen presenterar aktuell forskning men också
praktiska erfarenheter från yrkesverksamma rektorer.
Bim Riddersporre är universitetslektor, prodekan och ledarskapsforskare, Malmö högskola. Magnus Erlandsson, universitetslektor och
ledarskapsforskare, Malmö högskola

11.40

En bättre skola, vem vet bäst?
Diskussionen kring skolan och utbildningssystemet är mer intensiv än någonsin och synpunkterna på vad som behöver göras är många.
Flera forskare är involverade i debatten. Olika rapporter presenterar rekommendationer om vägarna framåt för att ta den svenska skolan
ur den kris den anses befinna sig i. Under våren 2016 publicerades två sådana rapporter. Den ena är SNS-rapporten Policyidéer för svensk
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skola och den andra är Rekommendationer och erfarenheter från huvudmännens expertråd för skolutveckling. Dessutom har en delrapport
presenterats av Skolkommissionen. Ta del av en paneldiskussion som utgår från dessa tre rapporter och berör de olika, ibland motstridiga,
rekommendationer som lämnas.
Diskussionen leds av
Marie-Hélène Ahnborg, vd för det fristående skolforskningssinstitutet Ifous Övriga medverkande är Sverker Sörlin professor i
miljöhistoria vid KTH, Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan vid Uppsala universitet och Björn Åstrand, doktor i historia
och dekan vid Karlstad universitet

12.40 LUNCH
13.40
PARALLELLA VALBARA PASS

Utveckla skolan här och nu – vad kan du göra redan imorgon?
De som vet bäst hur man utvecklar svensk skola är de som redan har gjort det i praktiken. Det var devisen när Sveriges Kommuner och
Landsting och Friskolornas Riksförbund samlade forskare och praktiker som har arbetat med skolutveckling för att ta tillvara deras erfarenheter och sprida ett gott utvecklingsarbete vidare. Huvudmännens expertråd för skolutveckling bestod av drygt 20 personer som arbetade i
ett halvår och träffades tre gånger. Resultatet blev 30 rekommendationer och cirka 250 exempel och referenser på dokumenterad erfarenhet
och forskning som visar hur svensk skola kan utvecklas.
Ta del av ett samtal lett av Bodil Båvner mellan Expertrådets ordförande professor Elisabeth Nihlfors och tre ledamöter; Helena Sagar,
lektor i Kungsbacka kommun, Per Marteus, Byängsskolans rektor och Hallsbergs förvaltningschef Fredrik Nordvall. Goda erfarenheter
som går att omsätta i den egna verksamheten utlovas.

Snabbspår – möjlig väg för elever och pedagoger?
För att tillvarata den erfarenhet och den kompetens som de nyanlända har krävs vilja, kunskap och ett respektfullt bemötande. Under seminariet tas följande upp: mottagandet på skolan för eleven, motivering till högre studier för de som kommer från studieovana miljöer samt
möjligheten för pedagoger med utländsk lärarbehörighet att nå lärarlegitimation. Ett flertal konkreta exempel lyfts fram.
Marie Holm, konsult i utbildningsfrågor med pågående uppdrag för Örebro universitet gällande snabbspåret för lärare med utländsk lärarexamen samt rektorsuppdrag för Örebro folkhögskola vilka bland annat driver ett akutboende för nyanlända.

En förskola på vetenskaplig grund – utbildningens brännpunkt
Föreläsningen tar utgångspunkt i forskning om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling. Vad som utmärker en förskola av hög
kvalitet och vilka faktorer som är mest betydelsefulla för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt? Den viktiga frågan om varför
förskolan har betydelse tas upp utifrån olika de teoretiska antaganden som forskare använt för att förstå förskolans betydelse.
• Vilka faktorer är mest betydelsefulla för barns lärande och utveckling?
• Var är utbildningens brännpunkt?
• Hur kan vetenskapliga kunskap utvecklas till professionell kunskap för förskolepersonal och ledning?
Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola

Ledarskapets antropologi - gamla sanningar, nya inriktningar och praktiken
För att förstå ledarskap behöver vi en bättre förståelse för den dynamik som finns i skolor. Ledarskapets dynamik får en annan innebörd om
vi ser skolor som komplexa system och ledares roll när det gäller interaktion och påverkan. Med utgångspunkt i aktuella forskningsöversikter
och praktiknära studier syftar föreläsningen att diskutera vad ledarskapsforskningen visat och vilka slutsatser man kan dra.
Glenn Hultman, professor vid Linköpings universitet. Hans intressen är rektorers arbete och ledarskap, kunskapsbildning och forskningsanvändning, skolutveckling samt beprövad erfarenhet

14.40 EFTERMIDDAGSKAFFE
15.00

Spela roll – om jaget, rollen och det sammanhang man är en del av
Förmågan att kliva in i en roll är centralt inom skådespelarprofessionen och följaktligen något man medvetet arbetar med på teatrar över hela
världen. Denna förmåga är lika central, men dessvärre ofta försummad, när vi kliver in i rollen som chef eller medarbetare i en organisation.
Förmågan att kliva in i en roll bygger på en förståelse av rollens betydelse i skenet av organisationens riktning och syfte samt, inte minst, en
förståelse av rollen i relation till det egna jaget.
Niklas Lundblad är ledarutvecklare, föreläsare och författare samt chef för ledarutvecklingen vid Sverige lantbruksuniversitet (SLU).

16.00 KONFERENS AVSLUTAS
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Arrangörer
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 stimulerar 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, diskuteras 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. Varmt välkomna, hoppas vi ses i vimlet!
Birgitta Hartzell, konferensansvarig, Skolporten

Avsändare:
Skolporten AB
118 82 Stockholm

B

Sverige
Porto betalt

Praktisk information
Datum

Anmälan:

23-24 november 2016

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

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

Pris:

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.

Medlemsinformation:
Medlemmar i Friskolornas Riksförbund

Boka-tidigt-pris
Boka senast den 30 juni: 3 995 kr

Samtliga medlemmar har 10% rabatt på gällande pris
– kontakta förbundet för rabattkod!

Ordinarie pris

www.friskola.se

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.

Grupprabatt:

Medlemmar i Föreningen Sveriges Skolchefer
Samtliga medlemmar har 10% rabatt på gällande pris – kontakta
föreningen för rabattkod. I priset ingår särskilt programinnehåll för
skolchefer, för mer information kontakta föreningen.
www.skolchef.se

Är ni fem eller fler? Följande rabatter gäller vid
anmälan av grupper.
Antal deltagare:
5-9 personer

10% rabatt

Använd kod 10grupp

10 personer eller fler

15% rabatt

Använd kod 15grupp

Konferensen arrangeras av:

Grupprabatt för medlemmar:
Kontakta Birgitta Hartzell, birgitta.hartzell@skolporten.se,
för information.

