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Dag 1, 27 maj
11.30 – 12.30 Konferensen startar med
gemensam lunch

Elisabet Nihlfors, Professor och dekan, Uppsala
universitet

12.30 – 12.50 Ordförande hälsar välkommen

16.00 – 16.10 Frukt och bensträckare

12.50 – 13.50 Regeringens skolpolitik
Skolchefens uppdrag - Förbättrad likvärdighet- både
på system- och klassrumsnivå.
Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet

16.10 – 17.00 Valbara seminarier:

14.00 – 14.50 Hotet mot kunskapen
Vad händer med kunskapen i det polariserade
samhället? Varför vill vi ibland inte tro på fakta? Och
varför är falska nyheter och propaganda så effektivt?
Åsa Wikforss undersöker fenomenet post-sanning
från ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv.
Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska
mekanismer som ligger bakom kunskapsmotstånd
och vad skolan kan göra för att vässa det kritiska
tänkandet och förebygga att eleverna tar till sig desinformation.
Åsa Wikforss, professor i filosofi, Stockholms
universitet
14.50 – 15.10 Kaffepaus
15.10 – 16.00 Utbildning Lärande Forskning
(ULF) - försöksverksamhet för praktiknära
forskning
25 lärosäten, ca 100 huvudmän (lärare och skolledare), studenter och doktorander utprövar
nu i samverkan olika modeller för:
- förstärkt FoU kapacitet: delade tjänster, forskningsmiljöer, tjänsteinnehåll
- att utifrån huvudmannens prioriteringar och professionens frågor, i samverkan med lärosäten skapa
system för att förädla och utveckla dessa till forskningsfrågor
- finansiering av forskningsprojekt
- lärarstudenternas delaktighet i forskningsarbete
såväl hos huvudman som på lärosätet,
utveckla självständiga arbeten etc
- stärka ett vetenskapligt förhållningssätt hos lärare
och skolledare.

www.skolchef.se

Seminarium 1. Lärarutbildningskontrakt för fler
behöriga lärare — Studera och ta lärarexamen
samtidigt som du arbetar
Johan Svedmark, gymnasiechef, Falu kommun
Handlingskraft kan lösa lärarkrisen
Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, Svenskt
Näringsliv
Seminarium 2. Forskning och utvecklingsmiljöer hos huvudmannen
Panelsamtal med Margareta Serder, Kristina Hansson, Tony Mufic, Elisabet Nihlfors under ledning av
Maria Andersson och Birgitta Pettersson
Seminarium 3. Att frigöra kraften i en mångkulturell skola
Idag läser 1000 elever på skolan där över 90% har
annat modersmål än svenska och mer än hälften av
eleverna har kortare tid än 6 år i Sverige. Trots detta
har skolresultaten stigit under flera år i rad. Ta del av
Angeredsutmaningen som lockar näringslivet att
investera tid och pengar i skolans elever, Angeredsmodellen som ger lärare nya verktyg att utforska
sin egen praktik tillsammans med kollegor och en
inblick i hur det är att arbeta med ungdomar som i
vissa fall lever utan permanent bostadsadress.
Patrik Gladh, rektor, Angeredsgymnasiet
17.00 Dag 1 avslutas.
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.

Dag 2, 28 maj
08.30 – 09.30 Skola på vetenskaplig grund och
forskningsbaserat lärande
Föreläsningen reder ut begreppen skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och introducerar begreppet forskningsbaserat lärande som ett
sätt att utveckla enskilda lärare, kollegiet som grupp
och skolan som helhet.
Föreläsningen ger historiska och internationella
utblickar kring styrning av skolan genom forskning
samt ger en hel del praktiska exempel på hur skolor
kan utveckla en vetenskaplig grund och ett forskningsbaserat lärande.
Christian Lundahl, Professor i pedagogik, Örebro
universitet

11.00 – 11.50 Vilhelm Mobergs roll i samhällsbygget
Jens Liljestrand, författare, journalist, biträdande
kulturchef på Expressen, nominerad till Augustpriset
i fackboksklassen 2018
11.50 – 12.00 Konferensen avslutas
12.00 – 12.30
Årsmöte Skolchefsföreningen
(endast för medlemmar)
12.00 – 13.30 Lunch

09.30 – 09.50 Kaffepaus
09.50 – 10.50 Samhällskontraktet under tryck:
Skolans roll för integrationen i en tid av stor
invandring
Lars Trägårdh forskar kring det svenska samhällskontraktet och leder för nuvarande ett stort projekt om tillit på lokalsamhällenivå i Sverige. I sitt
föredrag kommer han att beskriva det svenska
samhällskontraktet i ett historiskt och jämförande
perspektiv, inklusive skolans centrala roll. Sedan
övergår han till samtiden och ställer frågan: Hur
utmanas detta kontrakt idag, i en tid då ”mångkultur” blivit ett normativt ideal samtidigt som behovet av integration och social sammanhållning är
mer akut än någonsin i en tid av stor invandring?
Lars Trägårdh, Professor i historia, Ersta Sköndal
Bräcke högskola
10.50 – 11.00 Bensträckare
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Mer information
Datum
27 - 28 maj 2019
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 30/4 för att få vårt specialpris). Pris för enkelrum med frukost är
2.054 kr exkl. moms.
Mer information och kontaktuppgifter:
Bokningskod: Föreningen Sveriges Skolchefer och koden #46658715 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).
Observera att det är en kongress i Stockholm så boka hotell i god tid.
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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