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Dag 1, 24 maj
11.30 – 12.30 Konferensen startar med
gemensam lunch

16.00 – 16.10 Frukt och bensträckare

12.30 – 12.40 Ordförande hälsar välkommen

16.10 – 17.00 Valbara seminarier:

12.50 – 13.50 Att styra och leda med tillit
Inom ramen för den så kallade tillitsreformen försöker regeringen minska detaljstyrningen av välfärdens yrkesprofessionella, bland annat inom skolan.
Syftet är att skapa förutsättningar för bättre tjänster
till medborgare och ökad arbetsglädje i verksamheterna. Louise Bringselius berättar vad tillitsbaserad
styrning och ledning innebär, med utblickar till
forskningen, men också med konkreta exempel.

Seminarium 1. Skolchefer i spänning mellan
vetenskap och verklighet
I detta seminariet diskuteras och problematiseras
skollagens (2010:800) krav på att utbildningen ska
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Detta kopplas till en undersökning om hur skolchefer betraktar sig själva relativt det nämnda kravet i
skollagen.

Stephan Rapp, Vd och akademisk ledare vid HögLouise Bringselius, docent vid Lunds universitet och skolan för lärande och kommunikation, Jönköping
University.
forskningsledare i Tillitsdelegationen
Carina Leffler, skolchef Bjuvs kommun samt forskarstuderande vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University,
13.50 – 14.40 Stöd till Skolchefer
Generaldirektör Peter Fredriksson talar om skolans
utveckling, om behovet av en sammanhållen styrSeminarium 2. Hur Falun arbetar med tillitsbakedja och om Skolverkets stöd till skolchefer.
serad styrning med fokus på ökad samverkan
mellan skola socialtjänst och landsting
Peter Fredriksson, GD Skolverket
Johan Hansson på IPF och Jonatan Alamo Block
diskuterar om olika vägar att omsätta begrepp som
helhetssyn och samverkan i konkret handlingar, syn14.40 – 15.10 Kaffe med speeddating
liggjorda i det dagliga beteendet hos medarbetare
och elever. Med fokus på det försöksarbete som görs
med Skottlandsmodellen där vi hittar nya vägar för
15.10 – 16.00 Skolan - utbildande institution
eller lärande organisation?
tillit och samskapande i hela styrkedjan och mellan
olika aktörer.
I en genomlysning av Stockholm Stads Gymnasieskolors ledningsorganisation identifierades ett antal
Jonatan Alamo Block, barn- och utbildningschef,
generella aspekter på effektiv skolutveckling. Det
Falu kommun
handlar om skolpersonalens och elevernas föreJohan Hansson, seniorkonsult och forskningsledare,
ställningar om skolan. Det handlar om rektorernas
IPF
arbete. Och det handlar om kulturen i skolan.
Mats Tyrstrup, Ph D. Associate Professor
Leading Health Care Foundation and Center for Advanced Studies in Leadership
Stockholm School of Economics

www.skolchef.se

Dag 1–2, 24–25 maj
09.50 – 10.50 Att bygga kapacitet för skolutveckling
Vad krävs av staten, huvudmännen och rektorerna
för att få till en förbättring av resultaten och ökad
Ta del av arbetet kring och utfallet av Uppsalas nya
förvaltningsgemensamma lönekriterier där effektivi- likvärdighet i den svenska skolan? Personliga reflektioner från olika nivåer av det svenska utbildningstet och produktivitet är ett av tre delområden.
systemet.
Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör i Uppsala
Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och
Viktor Prytz, PwC, rådgivare offentlig sektor
kunskapslyftsminister Anna Ekström.
Tidigare bl.a. avdelningschef för Skolverkets utvecklingsavdelning, utbildningschef och kommundirek17.00 Dag 1 avslutas.
tör i Botkyrka och skolborgarråd i Stockholm.
Seminarium 3. Produktivitet i skolan
Hur kan lärare bli mer produktiva?

18.15 Båtresa inklusive middag ombord.
Båten Gustavsberg VII ligger vid Nybrokajen,
Kajplats 8. Den avgår 18.15 och är tillbaka i
Stockholm cirka kl. 21.30.

Ulrika Carlsson (c) Utbildningsutskottet kommenterar regeringens skolpolitik utifrån oppositionens
perspektiv.
10.50 – 11.00 Bensträckare

Dag 2 - 25 maj
08.30 – 09.30 Vikten av styrning och ledning i
kommunal verksamhet en föränderlig omvärld
Vi ser en mycket snabb ökning av antalet barn och
unga och en långsammare ökning av antalet personer i arbetsför ålder. Det innebär att vi måste klara
av samma välfärdstjänster inom vård, skola och
omsorg med färre antal sysselsatta per elev/brukare/
patient än i dag. Vi ser också en ökad användning
av tekniska hjälpmedel och digital teknik, samtidigt
som regelverk, förväntningar på att leverera annat
än grunduppdragen ökar. Hur kan vi renodla uppdragen, ta tillvara på ny teknik bättre och samtidigt
leverera samma välfärdstjänster?
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
09.30 – 09.50 Kaffepaus
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11.00 – 11.50 Raoul Wallenberg- en livshistoria
Om att leva under förväntanstryck, stå inför livsavgörande ögonblick, leda i en komplex miljö och om att
orka fortsätta trots motgångar och besvikelser.
Kira von Knorring Nordmark, leg.psykolog och psykoterapeut, seniorkonsult på Institutet för Personaloch Företagsutveckling, Uppsala Universitet
11.50 – 12.00 Konferensen avslutas
12.00 – 12.30
Årsmöte Skolchefsföreningen
(endast för medlemmar)
12.00 – 13.30 Lunch

Mer information
Datum
24 - 25 maj 2018
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 (senast den 24/4 för att få vårt specialpris). Pris för enkelrum med frukost är 1.964
kr exkl. moms.
Mer information och kontaktuppgifter:
Bokningskod: uppge koden: #46331450 vid bokning av logi
Mailadress: continental@scandichotels.com (kreditkort behövs för att garantera bokningen)
Anmälan
Maila din anmälan, som är bindande, till: skolchefsforeningen@gmail.com
Meddela oss följande:
- namn och fakturaadress inklusive referensnummer.
- ditt val av seminarie dag 1 kl. 16.10.
- information om du planerar att boka rum på hotellet (bokar gör du själv, se ovan).
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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