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Konferens och fördjupningseftermiddag  
den 28-29 mars 2022 

 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm 
eller som livesänd digital konferens

Välj att delta på plats eller 

 via webbsändningen av konferensen! Effektiv undervisning, motiverande  
och meningsfullt lärande

– undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse

 Så når du eleverna med en utmanande och motiverande 
undervisning med tydliga och höga förväntningar

 Hjärnan, undervisningen och lärandet – hur blir 
undervisningen meningsfull, motiverande och skapar större 
möjlighet till lärande?

 Hur utforma lärmiljöer där lust och motivation till lärande står 
i fokus och som möter dagens elever i den värld de lever i?

 Meningsfullt lärande i praktiken – planering, genomförande 
och utvärdering av undervisning med meningsfullt lärande 
som mål

 Strategier, metoder och förhållningssätt som fångar elevens 
egen inre motivation till lärandet och viljan att kämpa utifrån 
sina förutsättningar  

Åke Pålshammar 
Senioruniversitetslektor i psykologi, 
Uppsala universitet

Simon Hjort, 
Gymnasielärare och lektor,  
Linköpings kommun

Emelie Hahn 
Förstelärare, Gränbyskolan,  
Uppsala kommun

Christer Westlund 
Skolutvecklare, Me University 
Utveckling

Maria Wiman 
Högstadielärare, Skapaskolan,  
Huddinge kommun

Caroline Lorentzon 
Förstelärare, Sundsvalls kommun

David Edfelt 
Psykolog och författare

Daniel Wernegren 
Förstelärare, Arlandagymnasiet, 
Sigtuna

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 mars:

Föreläsare och praktikfall:

Hur skapa skolutveckling för en mer meningsfull 
och motiverande undervisning och skola
Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i arbetslaget 
och i hela verksamheten! Du får verktyg och metoder som grundar sig 
i ett tydligt systemtänk och som ger dig bättre förutsättningar för hela 
kollegiet att utvecklas mot att ge eleverna en mer meningsfull och 
motiverande skolgång.

Under ledning av: Christer Westlund som under 25 år ägnat sig åt att 
skapa innovationer för utbildningssystemet samt är författare till boken 
Tillitsbaserat ledarskap i skolan och Värdeskapande arbetslagsarbete.
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Programdag 1, den 28 mars 2022

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30 
Hjärnan, undervisningen och lärandet – hur 
blir undervisning och lärande meningsfullt och 
motiverande

 Den senaste forskningen om hjärnans utveckling hos barn 
och unga - hur kan vi dra nytta av kunskapen för att stärka 
undervisningen och lärandet?

 Vad är det som gör att det tycks som allt fler elever får 
svårare med uthålligheten, minnet och koncentrationen?

 Hur arbets- och långtidsminnet fungerar vid inlärning  
– så får du större effekt av undervisningen

 Hur påverkar neuropsykiatriska funktionsvariationer 
minnet, koncentrationen och inlärningen?

 Så undviker du uppgifter och undervisning som kan skapa 
blockeringar och försvårar inlärningen

Åke Pålshammar är senioruniversitetslektor i psykologi 
vid Uppsala universitet. Hans doktorsavhandling handlade 
om relationen hjärna och beteende för barn med bristande 
uthållighet (”grit”). Åke föreläser och skriver ofta populärt och 
humoristiskt om hälsa, stress, och mentala störningar. Ofta 
med ett utvecklingsperspektiv och för Utbildningsradion, 
Hjärnfonden och mängder av organisationer.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.30 
Effektiv och meningsfull undervisning – avgörande 
faktorer för ökat lärande, motiverade och 
delaktiga elever i klassrummet 

 Hur skapa en undervisning där du fokuserar på kunskapens 
praktiska nytta framför den formella?

 Hur når du eleverna med en meningsfull, utmanande 
och motiverande undervisning med tydliga och höga 
förväntningar?

 Vilka är de avgörande faktorerna för att undervisningen 
ska fungera och skapa ett mervärde för eleverna med högre 
måluppfyllelse? 

 Hur kan du skapa förtroende, leda och engagera utifrån 
elevers skilda behov?

 Hur balanserar du mellan utmaning och stöd i 
undervisningen och uppmuntrar till ägarskap i lärandet 
utan att överge eleven?

Simon Hjort är i grunden gymnasielärare men arbetar 
nu som lektor i Linköpings kommun med att utveckla 
undervisning. Simons forskning är präglad av närhet i 
klassrummet och en central del av hans uppdrag handlar 
om ledarskapet i klassrummet och effektiv undervisning. 
Simon har skrivit böckerna Från tyckare till tänkare – effektiva 
undervisningsstrategier och har även skrivit boken Effektiv 
undervisning, meningsfullt lärande tillsammans med Ambjörn 
Furenhed.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40 
Meningsfullt lärande i praktiken – planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning 
med meningsfullt lärande som mål

 Hur skapa en undervisning där du i större utsträckning 
utgår ifrån elevens perspektiv och vad som känns 
meningsfullt för dem?

 Hur skapar du en relation med dina elever som gynnar 
deras vilja till lärande?

 Hur utforma lärmiljöer där lust och motivation till lärande 
står i fokus och som möter dagens elever i den värld de 
lever i?

 Hur kan undervisningen stärka eleverna att se ljust på sin 
framtid och inge känsla av att de kan göra skillnad?

Emelie Hahn är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt samt lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun. 
Hon är eTwinningambassadör för Universitets- och 
högskolerådet, UHR, och tillsammans med Charlotta Granath 
aktuell med handboken Världen i klassrummet – från det 
lokala till det globala. Emelie är vinnare av Guldäpplet 2020, 
den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning 
European Language Label och pedagogpriser.

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

Effektiv undervisning, motiverande och meningsfullt lärande
– undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse
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15.00-16.10 
Bedömning och meningsfullhet i balans för en 
motiverande undervisning och lärande med 
relevans

 Hur ska barns och ungdomars intressen och lärarnas 
inspiration få plats i dragkampen mellan resultaten, 
vetenskapen och kursplaner?

 Hur mätning och mening kan samsas i skolan och ge större 
utrymme för relevans och kreativitet?

 Så kan bedömning och återkoppling användas för att det bli 
en positiv kraft i elevers lärandeprocess?

 Så kan skolan väcka elevers inre motivation genom 
nyfikenheten, känslan av sammanhang och meningsfullhet 
i lärandet?

OBS! Preliminära rubriker, se www.kompetento.se för en 
uppdatering.

16.10 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 29 mars 2022

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45 
Hur stödja elever att klara av skoluppgifter och få 
lust och vilja till utveckling och lärande?

 Utmaningar är en del av skolans vardag men hur gör vi 
om det påverkar elevers motivation, självförtroende och 
möjlighet att känna meningsfullhet?

 Hur stärka eleverna för att snabbt återhämta sig från 
en motgång eller ett misslyckande och att växa av dessa 
upplevelser?

 Hur lyfta elever och få dem att känna sig inkluderade och 
motiverade till lärande när de har svårt att klara målen?

 Hur gör vi för att hjälpa de elever som har det tuffast i 
skolan, för att på så sätt skapa mindre frustration och stress 
hos andra elever – och även hos lärare och andra vuxna?

 Strategier, metoder och förhållningssätt som fångar elevens 
egen inre motivation till lärandet och viljan att kämpa 
utifrån sina förutsättningar  

David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med 
handledning och utbildning till förskolor, skolor och andra 
verksamheter. Han är författare till en rad uppskattade 
böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Sedan 

2007 har han undervisat på Specialpedagogiska institutionen 
vid Stockholms universitet och har i över 20 år hjälpt 
verksamheter att bli bättre på att bemöta barn och ungdomar 
för att de ska lära sig och samtidigt må bra.

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.20 
Elevaktiva arbetssätt för ökad måluppfyllelse, 
engagemang och delaktighet – våga släpp 
kontrollen och bjud in eleverna!

 Hur är det praktiskt möjligt som lärare att släppa på den 
egna kontrollen och låta eleverna vara inblandade och mer 
involverade i undervisningens utformning?

 När släpper du in eleverna i planeringsprocessen och hur 
blir struktur och tydlighet den röda tråden?

 Elevstyrt klassrum - hur utformar du en meningsfullare 
och inspirerande undervisning genom att lyssna mer till 
elevernas tankar och idéer? 

 Hur förmedlar du än mer tydligt vad du förväntar dig av 
eleverna?

 Hur får du till ett tydligare och mer givande samarbete 
mellan dig och eleverna? 

Caroline Lorentzon är förstelärare i Sundsvalls kommun 
och undervisar i engelska och svenska i åk 7 till 9. Hon 
har under många år arbetat kommunövergripande med 
skolutvecklingsfrågor parallellt med läraryrket. Caroline 
arbetar gärna värdeskapande med sina klasser och brinner för 
elevers rätt att påverka det egna lärandet och är dessutom en 
flitigt anlitad föreläsare. 

11.20-11.30 Bensträckare

Effektiv undervisning, motiverande och meningsfullt lärande
– undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse
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Effektiv undervisning, motiverande och meningsfullt lärande
– undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse

11.30-12.40 
När undervisningen blir viktig på riktig - hur skapa 
undervisning och sammanhang som bättre tar 
vara på elevers önskan om utveckling för lärande

 Vad är ett kreativt klassrum och hur utformar du lektions- 
och temaupplägg som främjar elevers kreativitet och ökad 
självkänsla?

 Hur man med struktur och tydligt ledarskap skapar 
elevengagemang som smittar av sig?

 Hur inkluderande arbetssätt skapar vi-känsla och 
gruppsammanhållning?

 Så skapas trygga klassrum med högt i tak där elevernas 
idéer och nyfikenhet uppmuntras varje dag

 Hur gör du rent praktiskt för att koppla din undervisning 
till att skolan är en del av samhället?

 Hur du med små hjälpmedel kan skapa motivation som 
spiller över och ger ringar på vattnet till andra elever och 
ämnen?

Maria Wiman är högstadielärare i svenska och so på 
Skapaskolan i Huddinge. Hon är också författare, krönikör 
i Läraren, programledare för Skrivutmaningen på UR och 
poddar. I Marias klassrum jobbar man för en bättre värld varje 
dag. Där är eleverna inte bara framtiden - de är nutiden. 

12.40 Konferensen avslutas

12.40-13.30 Gemensam lunch för deltagare på 
fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar temaeftermiddag 
” Hur skapa skolutveckling för en mer meningsfull och 
motiverande undervisning och skola”

Aktuella konferenser hos Kompetento – besök vår hemsida www.kompetento.se
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Konferens och fördjupningseftermiddag  
den 12-13 januari 2022,  

 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm 
eller som livesänd digital konferens

Elevhälsa och hälsofrämjande  

skolutveckling – gemensamma  

processer för hälsa och lärande i hela  

skolan och klassrummetElevhälsa 2022
– förebyggande och hälsofrämjande  

elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande

Välkomna till viktiga utvecklingsdagar för hela elevhälsoteamet:

 Organisera och skapa nytänk i elevhälsans vidareutveckling av det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet – hur får insatser större effekt 
på hälsa och lärande?

 Så samverkar elevhälsans kompetenser mot samma mål och lyfts in i 
skolans övriga utvecklingsprocesser

 Hur stärka skolans salutogena förhållningssätt och synliggöra elevers 
resurser– i organisation, kulturen och arbetsprocesser

 Hälsofrämjande arbete i en skola för alla – metoder som främjar 
elevers uthållighet, inre motivationen och tilltro till sin kompetens och 
prestationer

 Strategier där elevhälsan och pedagoger samverkar i det främjande 
arbetet att koppla lärandet och hälsa närmre varandra

 Hur vidareutveckla en mer inkluderande skola där elevhälsan stödjer 
pedagoger i uppdraget

Joanna Giota 
Professor i pedagogik och special-
pedagogik, Göteborgs universitet 

Åse Fagerlund 
Filosofie doktor, neuropsykolog 
och psykoterapeut, Folkhälsans 
forskningscentrum, Helsingfors 

Petter Iwarsson 
Leg. psykoterapeut, socialpedagog och 
skolkurator

Johan Hallberg 
Rektor i Kolsva skolområde,  
Köpings kommun 

Eva-Lotta Karlsson 
Rektor, Grönkullaskolan, Alvesta 
kommun 

Maria Lindbäck 
Specialpedagog, Grönkullaskolan, 
Alvesta kommun

Kerstin Söderberg 
Speciallärare, Grönkullaskolan,  
Alvesta kommun 

Simon Elvnäs 
Leg. arbetsterapeut, magister i 
ergonomi, doktorand, KTH 

Semira Vikström 
Rektor, Visättraskolan, Huddinge kommun

Erik Hall 
Bitr. rektor med ansvar för elevhälsan, 
Visättraskolan, Huddinge kommun

Anna Lagergren 
Rektor, Ramseles skola, Sollefteå kommun

Eva Hjörne 
Professor vid Institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik, 
Göteborgs universitet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag, den 13 januari:

Föreläsare och praktikfall:

Elevhälsoarbetet som en del i skolans systematiska, långsiktiga 
och dagliga kvalitetsarbete
Under eftermiddagen får du ta del av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i 
elevhälsans och skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån sex framgångsfaktorer 
för ett lyckosamt utvecklingsarbete.

Under ledning av: Semira Vikström, rektor och Erik Hall, bitr. rektor med ansvar för 
elevhälsan, Visättraskolan, Huddinge kommun

SPECIELLT INBJUDEN:  
Simon Elvnäs, leg. arbetsterapeut,  
magister i ergonomi, doktorand vid KTH  

Effektfullt elevhälsoarbete 
Ta del av ny och viktig kunskap som ökar effekten 
av elevhälsans arbetsinsatser i linje med målen för 

elevers ökade hälsa och lärande.

Missa inte!
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Konferens och fördjupningseftermiddag  
den 27-28 januari 2022 

 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm 
eller som livesänd digital konferens

Skolnärvaro – förebyggande 

insatser och effektfulla arbetsmetoder 

som säkerställer en skola för alla!Fokus skolnärvaro 
– förebyggande insatser, kartläggning och 

utvärderade arbetsmetoder

 Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete 
stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?

 En moderniserad skola som främjar närvaro – vilka krav ställer en 
föränderlig omvärld på en anpassad och hälsofrämjande skola?

 Hjärnans utveckling – ta del av hur elevers livsstil påverkar skolnärvaro, 
psykisk hälsa och inlärning

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa/hälsa i 
skolan – hur ser orsak och samband ut?

 Hur kan elevhälsans professioner samarbeta med övrig skolpersonal för 
ett systematiskt närvaroarbete?

 Relationen som ett pedagogiskt verktyg – hur kan elevhälsan vara 
en aktiv del av det närvarofrämjande arbetet med bemötande och 
förhållningssätt?

Malin Gren Landell 
Disputerad psykolog, författare, 
regeringens tidigare utredare på 
frånvaro

Johan Lindström 
Skolutvecklare, JL Skolutveckling

Elinor Kennerö Tonner 
Rektor, Källbrinksskolan, Stockholm/E&E 
Värdegrund

Emma Rosengren 
Rektor och verksamhetsutvecklare, 
Södertälje kommun/ E&E Värdegrund

Hanna Rondahl 
Samordnande specialpedagog, 
centrala elevhälsan, Academedia

Marie Adolfsson 
Skolsköterska, Praktiska Gymnasiet 
Bromma

Ia Sundberg Lax 
Socialpedagog, Magelungen Utveckling

Anton Lindvall 
Fd elev med erfarenhet av skolfrånvaro

Åke Pålshammar 
Senior universitetslektor, Uppsala 
universitet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 28 januari:

Föreläsare och praktikfall:

Tillbaka till skolan
Under eftermiddagen fokuserar vi på att utveckla det åtgärdande arbetet. Vad händer när våra närvarostrategier inte fungerar? 
Hur arbetar vi på organisation, grupp och medarbetarnivå för att utveckla vårt arbete i att eleven i ofrivillig skolfrånvaro ska 
återvända till skolan? Vi lyfter även upp det nya stödmaterialet från Skolverket i att främja närvaro och förebygga frånvaro. 

Under ledning av Elinor Kennerö Tonner och Emma Rosengren som har lång erfarenhet av att arbeta med elever i ofrivillig 
frånvaro, både i grund-, gymnasie- och särskola. De har båda startat upp och drivit verksamheter med fokus på just den här 
elevgruppen.

SPECIELLT INBJUDEN:  

– Att hitta tillbaka – 
Anton Lindvall, fd elev delar med sig av sina erfarenheter av  
skolfrånvaro. Ta del av hur bemötande kan bygga murar och bränna 
broar men också hur det kan öppna dörrar och skapa möjligheter, till 
och med för någon som anser sig själv hopplös.

Missa inte!

För anmälan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se

Konferens och fördjupningseftermiddag  
den 2-3 februari 2022 

 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm 
eller som livesänd digital konferens

Uppdaterat program om 

språkstörningar och språklig  

sårbarhet hos både yngre och äldre elever!

Språkstörning och  
språkutvecklande arbetssätt

Inkluderande lärmiljöer som främjar alla  
elevers språkliga lärande

 Den senaste forskningen kring språk och språkstörningar i ett 
livsperspektiv – praktiskt tillämpbar vetenskap som stödjer ett 
språkutvecklande arbetssätt

 Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer – hur skapa 
pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett språkliga förutsättningar 
och svårigheter?

 Flerspråkiga elever och språkstörning – vilka specifika stödinsatser och 
pedagogiska verktyg kräver dessa elever?

 Från språklig sårbarhet till hållbarhet i lärande och språkutvecklande 
arbetssätt – vad ställer det för krav på lärmiljöer och 
undervisningsmetoder?

 Äldre elever och språkstörning – språkinriktade undervisningsmetoder 
som främjar språkligt lärande i alla ämnen 

 Sociala samspelet, relationer och språkstörningar – hur skapar skolan 
förutsättningar för elever att ingå i det sociala samspelet?

Anna Eva Hallin 
Leg. logoped och biträdande lektor, 
Karolinska Institutet/språkforskning.se

Hanna Helttunen 
Leg. logoped, Hällsboskolan 
Kungsholmen, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

Julia Andersson 
Leg. logoped verksam inom 
skolan med vidareutbildning inom 
specialpedagogik, Umeå kommun

Barbro Bruce 
Leg. logoped, med.dr. i logopedi, 
docent i utbildningsvetenskap med 
inriktning specialpedagogik

Tina Palm 
Leg. förskollärare, lärare och 
specialpedagog samt författare och 
utbildare, Skills for life

Maria Rubin 
Lektor i pedagogik med inriktning 
specialpedagogik, Högskolan 
Kristianstad

Anna-Karin Hedlund 
Lärare i svenska och engelska, 
förstelärare vid Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade, Virginska 
gymnasiet, Örebro

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 3 februari:

Föreläsare och praktikfall:

Flerspråkighet och språkstörning
– språkutveckling, viktiga faktorer och strategier för stöttning
Kunskap om den typiska språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och vad som 
påverkar den gör det lättare att förstå när det kan handla om en språkstörning. 
Eftermiddagen ger kunskap om flerspråkighet i allmänhet, språklig sårbarhet, hur 
språkstörning hos flerspråkiga yttrar sig samt vilka undervisningsmetoder som är 
effektiva för flerspråkiga elever med språkstörning. 

Du får möjlighet i att fördjupa dig i och reflektera över hur arbetet med flerspråkiga 
elever utan och med språkstörning ser ut i er verksamhet. Teori varvas med filmer 
och reflektioner. 

Under ledning av: Hanna Helttunen, leg logoped, Hällsboskolan Kungsholmen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten



För anmälan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se

Hur skapa skolutveckling för en mer meningsfull och 
motiverande undervisning och skola
– ta del av strategier och verktyg som skapar tillit och drar nytta av kollegiets kapacitet

Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i arbetslaget och i hela verksamheten! Du får verktyg och 
metoder som grundar sig i ett tydligt systemtänk och som ger förutsättningar för hela kollegiet att utvecklas. Du lär 
dig att agera på ett sätt som ni alla längtar efter men som ingen har vågat eller ingen har vetat hur det ska förklaras. 
Strategierna skapar ett kollegialt arbete med förmågan att fokusera i en gemensam riktning, samarbeta och ger en 
känsla av ägarskap hos alla medarbetare och elever.

Under eftermiddagen kommer följande frågeställningar att beröras:

 Allt börjar med det egna förhållningssättet och inställningen – hur få till ett samarbete med kollegorna som  
 främjar erfarenhetsutbyte och gynnar en mer meningsfull undervisning?

 Hur förtydliga ansvarsfrågan och den gemensamma pedagogiska grundsynen i hela verksamheten?
 Hur skapar du förutsättningar för att i kollegiet delge varandra de riktiga pärlorna i sitt eget ämnesdidaktiska  

 utvecklingsarbete?
 Hur få kollegiet att äga sitt utvecklingsarbete genom att leda med tillit utan att kontrollera?
 Hur stödjer och följer du upp under utvecklingsprocessens gång med rutiner och struktur?
 Så utvecklas en kultur som är tillåtande, öppen och lägger grund för utveckling 

Under ledning av:
Christer Westlund som under 30 år ägnat sig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet och utbildat och 
handlett personal inom alla skolformer. Utgångspunkten har hela tiden varit att matcha samhällsutvecklingen, 
skolsystemet och forskningen för att skapa de innovationer som bidrar till att stärka lärandet och göra utbildningar 
mer värdefulla. Christer är även författare till boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan och boken Värdeskapande 
arbetslagsarbete.

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca kl 14.45

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 mars, kl 13.30-16.30

Effektiv undervisning, motiverande och meningsfullt lärande
– undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:
”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor 
från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”
”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”
”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”
”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”
”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”
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Fyra sätt att anmäla sig:  
Telefon 072-2782892
Mail anmalan@kompetento.se
Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1,  
 112 69 Stockholm
Web www.kompetento.se/anmalan

Datum:  
Konferens och fördjupning den 28-29 mars 2022

Plats:  
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 
Stockholm eller som livesänd konferens

Varmt välkommen till konferensen!
För anmälan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se

Effektiv undervisning, motiverande och meningsfullt lärande
– undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse

Avsändare:
Kompetento AB 
Maria Sandels Gränd 1 
112 69 Stockholm

Felaktiga uppgifter?  
Vänligen returnera till avsändaren

Priser Boka innan den
28 januari  2021

Boka innan den
25 februari 2022

Ordinarie 
 pris

Konferens på plats 5 995 kr 5 995 kr 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats 2 495 kr 2 495 kr 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats 6 990 kr 7 990 kr 9 490 kr

Webbsändning konferens 4 995 kr 5 995 kr 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag 1 995 kr 1 995 kr 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag 5 990 kr 6 990 kr 7 990 kr

Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera.  

Förnamn Efternamn  Befattning

Avdelning/enhet  e-postadress  Telefon

Jag anmäler mig till: 

  Konferens     Endast fördjupningseftermiddag     Konferens och fördjupning  

  Webbsänding konferens     Endast webbsänding fördjupningseftermiddag     Webbsänding konferens och fördjupning  

Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer

Postadress; adress, postnummer, ort

1 000 kr i rabatt 1 000 kr i rabatt

1 000 kr i rabatt

1 500 kr i rabatt

1 500 kr i rabatt

2 500 kr i rabatt

2 500 kr i rabatt

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen 
debiteras dröjsmålsränta med 10 %.

Avbokningsvillkor: 
Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till  
2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser, därefter 
utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr.

Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare.


