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Leadership for Deep
Learning
– Michael Fullan
Tillitsdelegationens uppdrag
– Anna Lexelius

Styra och stödja
skolutveckling på
vetenskaplig grund
- Från klassrum till
skolchef
– Andreas Ryve (t.v.) och
Jan Lindblom (t.h.)

Skolchefsuppdraget

- styrning och ledning på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet

www.skolchef.se

Dag 1 (18 maj)
11.30 – 12.30 Konferensen startar med
gemensam lunch
12.30 – 12.40 Ordförande hälsar välkommen

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik
vid Mälardalens högskola och Jan Lindblom,
direktör, Barn- och undomsförvaltningen i
Västerås

12.40 – 14.30 Leadership for Deep Learning

16.00 – 16.15 Frukt och bensträckare

Michael Fullan former Dean of the Ontario
Institute for Studies in Education (OISE) of the
University of Toronto, Michael advises policymakers and local leaders around the world to
provide leadership in education. Michael received the Order of Canada in December 2012.
He holds honorary doctorates from several
universities in North America and abroad.
Leadership expert Michael Fullan reveals
six core practices for today’s leaders. Michael
Fullan examined the concepts and processes of change. Now he turns his focus to the
core practices of leadership that are so vital for
leading in today’s complex world.
He outlines the six practices – Earn Trust,
Fine-Tune Focus, Develop Others, Know Your
Impact, Embrace Complexity, and Hope No
Matter What – which appear to be deceptively
simple but actually get to the essence of what
differentiates a powerful leader from one who is
merely competent.

16.15 – 17.00 Valbara seminarier:

Michael Fullan - professor emeritus University
of Toronto, Education Adviser to the Premier of
Ontario
14.30 – 15.00 Kaffepaus
15.00 – 16.00 Styra och stödja skolutveckling på vetenskaplig grund - Från klassrum
till skolchef
Hur bygger vi upp ett skolsystem på vetenskaplig grund som ger rika och likvärdiga möjligheter
för lärande? Med utgångspunkt i forskning kring
barns kognition, klassrumsundervisning, effektiv
kompetensutveckling och policyforskning redogörs för en modell för storskalig skolutveckling
på vetenskaplig grund.

www.skolchef.se

Seminarium 1. Vinnova
Utbildningen i skolan ska enligt skollagen ”vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Under seminariet får vi ta del av två
perspektiv kring att tillämpa forskning i skolan
samt att forska för en bättre skola.
Seminariet kretsar kring frågor som: Hur använder vi forskning i praktiken? Hur kan forskningsresultat komma till nytta inom skolans
värld? När är det lämpligt att använda forskning? När är det inte lämpligt?
Einar Fransson, produktionsdirektör Nacka
kommun, Välfärd och skola och Fredrik Molin,
ekon. dr. forskare och konsult, Institutet för
personal- och företagsutveckling, IPF.
Seminarium 2. Forskarkompetens på förvaltningsnivå som medel i skolutveckling
Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg delger hur de använder forskarutbildade lärare för
skolutveckling på vetenskaplig grund. Vilka är
de bakomliggande tankarna med forskarkompetens på förvaltningen? Hur används kompetensen i praktiken? Vilka utmaningar och möjligheter har identifierats? Frågorna besvaras med
utgångspunkt i olika konkreta uppdrag.
Ing-Marie Rundvall, utbildningsdirektör i
Helsingborgs stad, Johan Olsson Swanstein,
utvecklingschef på Skol- och fritidsförvaltningen
i Helsingborg och Jaana Nehez, strategisk
utvecklare på Skol- och fritidsförvaltningen i
Helsingborg

Dag 1–2 (18–19 maj)
Seminarium 3. Från tradition och vana till
skolutveckling på vetenskaplig grund
Idag pågår ett intensivt skolutvecklingsarbete
i kommunens alla pedagogiska verksamheter.
Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning och i samarbete med lärosäten
i Borås och i Harvard utvecklar kommunens
skolor och förskolor den pedagogiska, sociala
och fysiska tillgängligheten för alla elever utifrån
deras olika förutsättningar och erfarenheter.
Den nya strukturen för all kompetensutveckling
- Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling - är en av nyheterna i Täbys arbete
mot ett effektivare lärande och förbättrade
resultat.
Patrik Forshage, utbildningschef Täby kommun tillsammans med Maria Assarsson, rektor
Brinkskolan i Täby.
17.00 Dag 1 avslutas.
18.15 Båtresa inklusive middag ombord.
Båten ligger vid Stadshusbron, den avgår 18.15
och är tillbaka i Stockholm cirka kl. 21.30.

Dag 2 - 19 maj
08.30 – 09.30 Styrning på vetenskaplig
grund? Skolinspektionens tillsyn i en
kommun
Skolinspektion förväntas enligt offentliga polcydokument leda till en rad positiva effekter för
både skolor och elever i form av ökad likvärdighet och bättre resultat. Men om man skrapar
på ytan – vad innebär det att skolinspektion
genomförs på vetenskaplig grund? Vad är det
egentligen man granskar? Och vad leder inspektionen till? Föreläsningen bygger på en
studie av skolinspektionens regelbundna tillsyn
i en kommun.
Ander Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och föreståndare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.
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09.30 – 10.00 Kaffepaus
10.00 – 10.40 Tillitsdelegationens uppdrag
Tillitsdelegationen ska under perioden juni 2016
till juni 2018 bidra till en utveckling av styrningen av offentlig sektor – med särskilt fokus på
välfärdstjänster i kommuner och landsting. Tanken är att medarbetares kompetens, erfarenhet
och handlingsfrihet i större omfattning behöver
tas till vara. I dagens styrning läggs alltför mycket tid och resurser på stora dokumentationskrav
och en stark administrativ börda. Uppdraget är
dels att analysera och föreslå hur styrningen
kan utvecklas men också att under tiden för utredningen bidra till samtal, dialog och utveckling
av styrningen.
Anna Lexelius, huvudsekreterare Tillitsdelegationen
10.45 – 11.45 Paneldebatt på temat:
Hur kan Politik, Forskning och Näringsliv
bidra i Skolchefens styrnings- och ledningsuppdrag?
Medverkande:
Stephan Rapp, vd, Skolchefsinstitutet, Lena
Adamson, gd, Statens Skolforskningsinstitut
samt Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv samt
Christer Nylander, vice ordförande i Utbildningsutskottet.
Panelen leds av Göran Isberg.
11.45 – 12.00 Konferensen avslutas
12.00 – 12.30
Årsmöte med Skolchefsföreningen
(endast för medlemmar)
12.00 – 13.30 Lunch
(föranmälan krävs)

Mer information
Datum
18 - 19 maj 2017
Plats
Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.
Boende
Vi har ett begränsat antal förbokade rum, hör av dig snarast möjligt till hotellet med din
bokning. Pris för enkelrum med frukost är 1.990 kr inkl. moms.
Mer information och kontaktuppgifter:
Webb: https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-continental
Telefon: 08-517 342 00
Mailadress: continental@scandichotels.com
Anmälan
Maila din anmälan till: skolchefsforeningen@gmail.com
Meddela oss följande: namn, ditt val av seminarie dag 1 kl. 16.15, 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 2.500 kr för medlemmar (exklusive boende). Priset för icke medlemmar är 3.000 kr (exklusive boende). Båda
priserna är totalpris då föreningen inte är momspliktig.
Medlemsskap kostar 500 kr/år, medlemsanmälan ger Dig direkt rabatten.
Hitta hit
Hotellet ligger mitt emot Centralstationen i Stockholm. Behöver du hjälp med att hitta hotellet
(eller något annat) hör av dig till skolchefsforeningen@gmail.com eller direkt till hotellet, se
kontaktuppgifter ovan.
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