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Konferens och fördjupning  
den 30 november -1 december 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset  
eller som digital livesänd konferens

Favorit i repris! 

Nytt tillfälle för dig som  

missade den välbesökta och  

uppskattade konferensen i våras
Leda, analysera och organisera  

för skolförbättring
– systematiskt utvecklingsarbete med bestående  

effekt på elevers lärande

Anmäl dig själv eller hela teamet till viktiga utvecklingsdagar! 

 Så organiseras, leds och genomförs kontinuerligt analysarbete 
med sikte på förbättring av undervisning och elevresultat

 Hur integrerar skolledning och lärare utvärdering och 
analys i sin vardag kopplat till det övergripande systematiska 
utvecklingsarbetet?

 Strategier som analyserar tidigare insatser och effekter för att 
planera fortsatta insatser i rätt riktning

 Metoder som leder kollektivt och kollegialt lärande utifrån 
organisationens specifika behov och för utvecklingsarbetet 
framåt

 Hur systematiskt identifiera och hålla fokus på de  
processer som gör skillnad i undervisningen och  
för elevers förutsättningar till effektivt lärande 

Så lyckas du med att leda och organisera en skolutvecklings-
orienterad skola – äg ditt skolledarskap med större tillit till 
kollegiets kapacitet 
Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i hela verksamheten! Ta del av verktyg och 
metoder som fokuserar på att skapa en gemensam riktning, förmågan att samarbeta och känslan av 
ägarskap hos alla medarbetare och elever.

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.

Hur får förändringsarbetet i  
skolan bestående effekter över tid? 
Livesänd föreläsning över webben
Speciellt inbjuden: Michael Fullan är en av världens 
ledande experter på skolutveckling och skolförbättringar 
med effekt

Jan Håkansson 
Professor i pedagogiskt arbete, 
Högskolan Dalarna 

Patrik Landström 
Verksamhetsområdeschef,  
Linköpings kommun

Anette Jahnke 
Doktor i professionspraxis, 
lektor, processledare, Göteborgs 
universitet/Ifous

Christer Westlund 
Skolutvecklingskonsult, Me 
University Utveckling

Anna Karlefjärd 
Fil.lic och utbildningsledare,  
Karlstads universitet

Thomas Hallberg 
Rektor i Föllinge, Krokoms kommun

Jesper Grönlund 
Lärare och utvecklingsledare, 
Didaktikcentrum, Fridagymnasiet/ 
Fridaskolornas forskning- och 
utvecklingsavdelning

Föreläsare och praktikfall:

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 1 december 2021

Missa inte Michael Fullan, den världsledande skolexperten!



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

Programdag 1, den 30 november 2021

08.30-09.00 Registering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30 
Resultatanalys och skolutveckling – forsknings-
basering med fokus på elevers lärande och 
studieresultat

 Vilka är de viktigaste underlagen i skolans analysarbete? 
Tre ”pelare” som grund för en fördjupad analys

 Hur kan ett kontinuerligt analysarbete organiseras, ledas 
och genomföras – med sikte på förbättring av undervisning 
och elevresultat?

 Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete bidra till att 
utjämna skillnader i skolresultat – möjligheter och hinder?

Jan Håkansson är professor i pedagogiskt 
arbete vid Högskolan Dalarna med inriktning 
mot skolledning och skolutveckling. Jan har 
arbetat med forskningsöversikter kring skola, 
undervisning, skolutveckling och ledarskap, 

samt har lång erfarenhet som forskare, rådgivare och 
utbildare när det gäller systematiskt kvalitetsarbete inom 
alla skolformer. Han bedriver just nu forskning om det 
systematiska kvalitetsarbetets potential att bidra till kapacitet 
för skolförbättring.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.00 
Hur integrera det kollegiala lärandet i ett 
systematiskt utvecklingsarbete 

 Systemteori
 - Hur gör man som ledare eller lärare för att inte fastna i  

 att ”rycka ut och släcka bränder” och istället behålla  
 siktet på de långsiktiga målen i en föränderlig vardag?

 - Så förbättras förmågan att lyfta blicken och se helheter  
 och sammanhang, att inta ett systemiskt perspektiv

 - Framgångsfaktorer som håller blickriktining mot det  
 som redan fungerar bra och gör mer av det

 Kollegialt lärande
 - Hur strukturera det kollegiala lärande utifrån den analys  

 som gjorts och verksamhetens behov?

 - Hur skapa en naturlighet och ett arbetsklimat i  
 att kritiskt granska sitt eget och andras arbete och ge  
 konstruktiva synpunkter, förslag och lösningar

 Processledarrollen 
 - Att leda kollektivt och kollegialt lärande utifrån den  

 egna organisationens specifika behov
 - Hur skapas värderingar, ledarskap och strukturer i  

 organisationen för en gemensam skolutvecklings- 
 process?

 - Hur stödja kollegiet i sitt analytiska tänkande med  
 att granska, synliggöra och utmana arbetssätt och  
 undervisning?

Jesper Grönlund arbetar som lärare på 
Fridagymnasiet och som utvecklingsledare 
på Didaktikcentrum. Didaktikcentrum är 
Fridaskolornas forskning- och utvecklings-
avdelning som leder skolutveckling internt och 

externt. I sin roll som utvecklingsledare ansvarar Jesper för att 
coacha skolledare kring kollegialt lärande och förstelärare i 
deras roll som samtalsledare. Genom att arbeta som lärare och 
utvecklingsledare har Jesper stor erfarenhet av att både delta i, 
planera och ansvara för kollegialt lärande. 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 
Strategier för att undersöka, analysera och utveckla 
undervisning – systematiskt utvecklingsarbete med 
analys i vardagen 
Varför gör vi det vi gör när vi gör det och är det, det bästa sättet 
att göra det på och hur vet vi det vi vet, när vi vet det och hur 
vet vi det

 Hur bryta ner kvalitetsarbetet, utifrån styrdokument, så att 
det blir begripligt och tydliggör kopplingen med det som 
sker i klassrummet?

 Vilka är viktiga parametrar att titta på som ger en bra 
analys för fortsatt professions – och utvecklingsarbete  
– hur tar man sig bakom ”siffrorna”?

 Hur formulera mål så att det fångar det du vill fånga  
– utifrån nuläge och prioriteringar

 Vad beror resultatet på – vilka kriterier ska du undersöka i 
din egen undervisning för att säkerställa analysen: material, 
metoder etc?

 Vad kan läsas ut av elevers kunskapsresultat?

Leda, analysera och organisera för skolförbättring
-– systematiskt utvecklingsarbete med bestående effekt på elevers lärande
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 Hur kan analyser bättre samspela med lärarnas 
förbättringsarbete i sin undervisning – så återknyts 
analysarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet 

Anna Karlefjärd är fil.lic och utbildningsledare 
vid Karlstads universitet. Hon har mångårig 
erfarenhet av arbete med skolans styrdokument, 
bedömningsforskning, betygssättning, 
skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på 

skolans alla nivåer. Anna är ofta anlitad som föreläsare och hon 
har deltagit i flera projekt hos Skolverket gällande bedömning. 
Hon har erfarenhet både som lärare, kvalitetsstrateg och 
utvecklingschef inom olika utbildningsförvaltningar. 
Anna återfinns på flera ställen i landet inom ramen för 
Samverkan bästa skola där bland annat frågor om systematiskt 
kvalitetsarbete som injektion in i verksamheten står i fokus, 
såväl hos huvudman som i klassrummet. 

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-16.15 
Hur får förändringsarbetet i skolan bestående 
effekter över tid? 
Ta del av en föreläsning med Michael Fullan som visar på 
möjligheter att lyckas i ett förändringsarbete. Han visar på 
strategier för hur man som individ och kollektiv kan ta ansvar 
för situationer och skapa förändring.

 Integrera beprövade och effektiva metoder för 
skolutveckling samt den senaste forskningen om ledarskap 
och organisationsförändringar

 Utveckla och implementera positiva och hållbara 
systematiska förändringsstrategier som fungerar i alla 
organisationer

 Förstå de viktigaste principerna för att leda förändring 
genom specifika och praktiska exempel – öka effekten av 
ditt ledarskap och optimera lärandet

Michael Fullan, professor emeritus, 
universitetet i Toronto i Kanada och en av 
världens ledande experter på utveckling 
av skolan och skolförbättringar med 
effekt. Han är även rådgivare och stödjer 

utbildningsorganisationer runt om i världen kring frågor som 
berör skolledarskap och utveckling av skolsystem. Michael 
Fullan är idag mycket aktiv internationellt och en väldigt 
uppskattad föreläsare och författare. 

OBS! Föreläsningen hålls på engelska och sänds via webben.

16.15 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 1 december 2021

08.15-08.30 Morgonkaffe

08.30-10.00 
Varför förbättras inte elevresultaten trots alla 
insatser?
I många skolverksamheter görs det insatser men det ger ingen 
effekt på skolresultatet, i vissa fall tom sjunker skolresultatet  
– vad beror det på och vad kan göras annorlunda? 
Föreläsningen kommer belysa och ge exempel utifrån 
frågeställningarna: 

 Vad säger forskningen om förväntat resultat av olika 
insatser och hur kan man förhålla sig till och utvärdera 
resultat?

 Hur vet vi att vi gör rätt saker och att det ger effekter på 
elevers lärande och utveckling?

 Vilka strategier kan användas för att analysera tidigare 
insatser och effekter för att systematiskt planera fortsatta 
insatser i rätt riktning?

 Hur får skolledning och lärare in utvärdering och analys 
som en naturlig del i sitt vardagsarbete kopplat till det 
övergripande systematiska utvecklingsarbetet?

Anette Jahnke, doktor i professionspraxis, 
lektor på Göteborgs universitet och 
processledare på Ifous - ett fristående 
forskningsinstitut. Hon och Åsa Hirsh, har 
skrivit en rapport för Ifous ”Varför förbättras 

inte elevresultaten trots alla insatser?” där de har analyserat 
olika processer på en kommunal gymnasieskola – på skolans 
och huvudmannens uppdrag.

10.00-10.20 Förmiddagskaffe

10.20-11.20 
HUR – gå från vision till konkreta handlingar som 
maximerar elevers möjlighet till lärande och gör 
skolutvecklingen levande i vardagen
Cederbergskolan i Föllinge var en skola med låga skolresultat, 
otrygghet och dålig studiero. Efter hård kritik från 
Skolinspektionen har man nu lyckats bryta en destruktiv 
kultur och gått från 65 % behöriga elever till gymnasiet 
till 100 %. bland annat genom att lärarna tog tillbaka sitt 
vuxenansvar. Ta del av deras utvecklingsresa. 

 Att nå bättre skolresultat genom fokus på det relationella, 
på kulturen och på den vuxnas ansvar 

Leda, analysera och organisera för skolförbättring
-– systematiskt utvecklingsarbete med bestående effekt på elevers lärande

Speciellt inbjuden: Michael Fullan 
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 Så skapade vi ett brett kollegialt intresse, engagemang och 
ansvarstagande i en gemensam utvecklingsinriktning

 Att jobba med Elevhälsoteamet för att skapa en strategisk 
skolutvecklingsgrupp med fokus på att stötta skolans 
utvecklingsmål

 Hur vi skapade begriplighet och hanterbarhet genom att 
samla ihop skolans komplexa och spretiga uppdrag till en 
helhet i utvecklingsarbetet

Thomas Hallberg är rektor i Föllinge i Krokoms 
kommun sedan 2017. Sedan dess har han och 
personalen jobbat aktivt, intensivt och med en 
stor skopa tålamod för att göra Cederbergskolan 
till en framgångsrik skola med självförtroende 

och framtidstro. 

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.45
Strategier och metoder som identifierar, utvecklar 
och håller fokus på de processer som gör skillnad 
för elevers förutsättningar till effektivt lärande 
Skolutveckling från mitten – att nå bortom 
skolutvecklingsplaner och kollegialt lärande med 
fokus på rätt saker

 Hur åstadkomma systematik i utvecklingsarbetet och vara 
kvar i centrala frågor som för utvecklingsarbetet framåt?

 Vilka är nyckelfaktorerna för att utvecklingsarbetet ska leda 
till faktisk förbättring och inte bara förändring?

 Hur skapar man ett intresse och ett engagemang hos 
medarbetarna där fokus ligger på rätt frågeställningar?

 Att sätta mål är viktigare än du tror. Skilj mellan process- 
prestations- och resultatmål

 Fungerar det kollegiala lärandet på din skola – hur vet du det?
 Stöd till de lärare som behöver – den stora utmaningen är 

för alla att klara av att göra de justeringar som krävs

Patrik Landström, verksamhetsområdeschef, 
Linköpings kommun, med lång erfarenhet som 
såväl lärare som rektor. Patrik har under många 
år, både nationellt och internationellt, arbetat 
med skolutveckling samt med att utveckla det 

professionella lärandet på såväl lärar- som rektorsnivå. Patrik 
tilldelades Lejonpriset 2013 – årets rektor.

12.45 Konferensen avslutas

12.45-13.30 Lunch för deltagare till den separat 
bokningsbara fördjupningseftermiddagen 
”Så lyckas du med att leda och organisera en 
skolutvecklingsorienterad skola”

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

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

Konferens och fördjupning  
den 15-16 november 2021  

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm  
eller som livesänd webbkonferens

 Ökad inkludering i matematikundervisningen på gymnasiet och i 
vuxenutbildningen - matematiska färdigheter, statistik och matematisk 
modellering som mål och medel 

 Matematiksvårigheter vid flerspråkighet – hur göra matematiken 
tillgänglig för alla elever oavsett språkliga förutsättningar?

 Ämnesintegrerad matematikundervisning som främjar elevens 
motivation och inlärning – hur öka undervisningens relevans kopplat till 
övriga ämnen/karaktärsämnen? 

 Effektivare studieteknik på gymnasienivå för sundare och hållbarare 
matematikinlärning – konkreta verktyg som ger effekt på inlärning

 Öka elevers självförtroende och motivation för matematik – nya 
möjligheter att stötta elever som har dåligt självförtroende för matematik

 Relationell pedagogik med unga vuxna – respektfulla och tillitsfulla 
lärare-elevrelationer som främjar och stöttar undervisning

Jonas Bergman Ärlebäck 
Biträdande professor i matematikdidaktik, 
Linköpings universitet

Johan Rapp 
Föreläsare och författare, EdWork AB

Annika Grothérus 
Gymnasielärare i bl a matematik, 
biologi, Prins Wilhelmgymnasiet,  
Flens kommun

Alva Appelgren 
Disputerad hjärnforskare 

Johan Sidenvall 
Forskare och lektor, Hudiksvalls kommun

Jöran Petersson 
Lektor i matematikens didaktik,  
Malmö universitet

Diana Storvik 
Specialpedagog, gymnasielärare & 
föreläsare, SPG Specialpedagog på 
gymnasiet

Katharina Nilsson 
Förstelärare i matematik, JENSEN 
gymnasium, Göteborg

Mathilda Lennermo Selin 
Gymnasielärare i matematik 
och läroboksförfattare, Hjalmar 
Lundbohmsskolan, Kiruna

Ilona Rinne 
Lektor vid Institutionen för didaktik 
och pedagogisk profession, Göteborgs 
universitet

Anmäl dig tidigt!  
De 10 första som anmäler sig får boken ”Hjärnsmartare” av Johan Rapp

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 november:

Föreläsare och praktikfall:

Problemlösning – förebyggande och stödjande metod för 
ökad matematisk förståelse och högre måluppfyllelse 
Ett centralt skäl till elevers svårigheter med matematik är att undervisningen 
domineras av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter samt att detta sker på 
bekostnad av en undervisning som innehåller problemlösning. Detta trots att man 
sedan tidigare vet att en undervisning som lyfter fram problemlösning är effektivt 
för att utveckla matematisk förståelse. Eftermiddagen kommer innehålla både 
föreläsning och workshop.

Under ledning av: Johan Sidenvall, forskare i matematikdidaktik med inriktning på 
praktiknära forskning av undervisning och lärande, Umeå forskningscentrum samt 
lärare i Hudiksvalls kommun.

Matematiksvårigheter och differentierad 
matematikundervisning hos äldre elever

– motiverande och varierade metoder på  
gymnasie- och vuxenutbildning

Matematikundervisning 

och matematiksvårigheter 

hos äldre elever – metoder 

och modeller som fungerar i 

klassrummet!
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Konferens och fördjupningseftermiddag  
den 13-14 oktober 2021 

Citykonferensen Ingenjörshuset  
i Stockholm eller som livesändning på webben

Investera i två dagar  

som ger bättre förutsättningar  

för studiero och lärande! 

Ledarskap, trygghet och studiero
– i klassrummet och på skolan

 Vad sker i klassrum där lärares ledarskap fungerar och undervisningen 
når fram till eleverna – ta del av forskning och framgångsstrategier

 Hur står du stark och äger ditt ledarskap – att lyckas vara en god 
auktoritet utan att vara auktoritär

 Så blir effektiv och meningsfull undervisning en grund för studiero 
och att fler elever når målen – vad behöver du fokusera på som ledare i 
klassrummet?

 Tillitsfulla relationer och höga förväntningar – utveckla ett strukturerat och 
tydligt ledarskap som ger ett öppet och tryggt studieklimat för varje elev

 Praktiska strategier som utmanar dig själv och kollegiet att synliggöra 
och utveckla ledarskapet och det som sker i klassrummet

 Hur ta tillbaka ett klassrum med ett destruktivt klimat – framgångsrika 
koncept och grupprocesser som vänder en hel klass 

 Så blir hela skolans förhållningssätt och bemötande enhetligt och en 
tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet

Lars Svedberg 
Leg. psykolog, leg. lärare, docent i 
pedagogik, Karlstads universitet 

Stefan Hertz 
Lärare och fortbildare, Stefan Hertz 
Utbildning

Jonas Nilsson 
Förstelärare, Uppsala kommun

Ingela Netz 
Rektor med stor erfarenhet av 
utvecklingsledning i skolan

John Steinberg 
Fil. dr. i pedagogik, fd. universitetslektor 
och rektor samt författare

Linda Sikström 
Lärare, skolutvecklare och projektledare, 
PS Classroom/Malmö

Daniel Prsa 
Lärare, skolutvecklare och projektledare, 
PS Classroom/Malmö

Maria Wiman 
Högstadielärare i svenska och SO, 
Huddinge kommun, Sverige bästa  
lärare 2019 

Petter Iwarsson 
Leg. Psykoterapeut, socialpedagog och 
skolkurator

Anmäl dig idag! 
De 10 första som anmäler sig får  
John Steinbergs nyutkomna bok 
Lärarens kroppsspråk: Ledarskap i 
klassrummet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 oktober

Föreläsare och praktikfall:

Effektfullt utvecklingsarbete och kollegialt lärande  
– för ledarskap i utveckling i klassrummet och på skolan
Under eftermiddagen får du ta del av praktiska arbetssätt och strategier som tar 
lärares ledarskap till nästa nivå. Eftermiddagen belyser hur du kan arbeta mer 
systematiskt och förskjuta fokus från individen till uppdraget där målet är att 
utveckla ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet och på skolan.

Under ledning av: Linda Sikström och Daniel Prsa, skolutvecklare och 
projektledare med lång erfarenhet av skolutveckling, PS Classroom/Malmö.

Speciellt inbjuden:
Klassen, ledaren, skolan & lärandet  
– vad är viktigt för det som är viktigt?
Lars Svedberg, är leg. psykolog, leg lärare i ma och fy samt docent i 
pedagogik vid Karlstads universitet. Han har gedigen erfarenhet av 
lärarutbildning, skolledarutbildning och kompetensutveckling inom 

offentlig, ideell och privat sektor. Svedberg forskar om skolchefers samspel med 
rektorer och politiker samt förbättringsprocesser i utbildningsorganisationer.

Missa inte!
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Konferens och fördjupningseftermiddag 
den 22-23 november 2021 

Citykonferensen Ingenjörshuset eller  
som digital livesänd konferens

Elevhälsa och pedagogiskt  

arbete i samverkan kring lärande  

och psykisk hälsa

Förebyggande och hälsofrämjande insatser som  

stärker elevers psykiska  
hälsa och lärande

 Psykiska ohälsa i pandemins fotspår– vad ger den för uttryck och 
hur kan skolan arbeta förebyggande, stärkande och hälsofrämjande?

 Hjärnsmart och meningsfull undervisning- evidensbaserade 
modeller som stödjer elevers lust och vilja till utveckling och 
lärande

 Systematiska och konkreta metoder som främjar närvaro, 
förebygger och åtgärdar frånvaro – så får skolan eleverna att stanna 
i skolan

 Utsatthet, nakenhet och mobbing på nätet – hur möta det som sker 
utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och 
skolvardag

 Existentiell hälsa– långsiktigt arbete i klassrummet där lärarna är 
inkluderade och håller samtal

 Hur stödja elevers uthållighet, mentala styrka och vilja till lärande 
– utveckla elevers förmågor att möta vardagens utmaningar och 
motgångar

Kristina Bähr 
Barnläkare och skolläkare, Exist.se

Eva Fredman 
Kurator, samtalsterapeut och fil.kand 
pedagogik,Västerås stad

Jennie Wilson 
Lärare, föreläsare, författare

Frank Wedding 
Rektor, Kattegattgymnasiet,  
Halmstads kommun 

Henrik Böckin 
Förstelärare, Kattegattgymnasiet, 
Halmstads kommun

Maria Wiwe 
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 
handledare, kursledare och 
föredragshållare

Ewa Ottonius 
Kurator, Lotsen, Centralt skolstöd,  
Örebro kommun

Lars Risberg 
Kurator, Lotsen, Centralt skolstöd,  
Örebro kommun

Cecilia Ljungström 
Specialpedagog, Lotsen, Centralt skolstöd, 
Örebro kommun

Caroline Engvall 
Journalist, författare specialiserad på 
sexualbrott mot barn på nätet, Safe selfie 
academy

Thomas Hallberg 
Rektor, Cederbergskolan, Krokoms 
kommun

Magdalena Berger 
Speciallärare och specialpedagog samt 
leg. förskollärare och grundskollärare (1-9), 
LBS Kreativa Gymnasiet, Stockholm Norra

David Edfelt 
Leg. psykolog och författare

Separat bokningsbar temaeftermiddag den 23 november:

Föreläsare och praktikfall:

Utveckla skolans relationskompetens  
– förebyggande arbete, möta och stärka elever i 
psykisk hälsa
Eftermiddagen belyser frågeställningar som är avgörande för att kunna hjälpa och 
skapa förtroende mellan den som kämpar och den som har som uppdrag att hjälpa, 
dvs stöd till dig som arbetar med barns och elevers lärande och hälsa i skolan.

UNDER LEDNING AV:  
Maria Wiwe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och 
föredragshållare. Hon undervisar kontinuerligt på Anna Freud National Centre for 
Children and Families i London och Karlstad universitet. 

Ta del av hela Kompetentos kalendarie på www.kompetento.se

Leda, analysera och organisera för skolförbättring
-– systematiskt utvecklingsarbete med bestående effekt på elevers lärande

Sagt om konferensen när den gick av stapeln  
i våras:
”Stor spridning och mycket god koppling mellan teori och 
praktiska exempel”

”Väldigt snygg röd tråd och fantastiskt många inspirerande 
föreläsare!”

”Bra helhet utifrån konferensens tema”

”Allt hängde ihop men man fick olika perspektiv. Utmärkt!”



Så lyckas du med att leda och organisera en skolutvecklingsorienterad 
skola – äg ditt skolledarskap med större tillit till kollegiets kapacitet 

Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i hela verksamheten! Ta del av verktyg och metoder 
som grundar sig i ett tydligt systemtänk och som ger dig bättre förutsättningar att fatta bättre beslut. 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 en verksamhet med förmågan att fokusera i en gemensam riktning, samarbeta och en känsla av 
ägarskap hos alla medarbetare och elever.

Under eftermiddagen kommer följande frågeställningar att beröras:
 Hur förtydliga ansvarsfrågan och den gemensamma pedagogiska grundsynen i hela verksamheten
 Hur fördela ansvaret i skolans organisation – att gå från att vara ensam ledare till vara en del i ett lag som  

 tar ett gemensamt ansvar
 Hur få medarbetare 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 eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Under ledning av: 
Christer Westlund som under 25 år ägnat sig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet. 
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.

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 1 december • kl. 13.30-16.30

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

Sagt om Kompetentos konferenser:
”Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt 
fortsatta arbete”  
– Pajala kommun

”Bästa konferensen på länge. Bred kompetens hos föreläsarna från olika ”yrkeskategorier”.  
Lämnar konferensen med ett leende på läpparna” 
–  Stockholms stad

”Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning”  
–  Linköpings kommun

”Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen”  
– Borås stad

Leda, analysera och organisera för skolförbättring
-– systematiskt utvecklingsarbete med bestående effekt på elevers lärande



Avsändare:
Kompetento AB 
Maria Sandels Gränd 1 
112 69 Stockholm

Felaktiga uppgifter?  
Vänligen returnera till avsändaren

Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.seKompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.seKompetento, Maria Sandels Gränd 1, 112 69 Stockholm, 0722-782892, www.kompetento.se

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:  
Leda, analysera och organisare för skolförbättringar  
30 november -1 december, 2021

Konferensanläggning: 
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 
Stockholm eller som webbsänd konferens

Leda, analysera och organisera för skolförbättring
-– systematiskt utvecklingsarbete med bestående effekt på elevers lärande

Priser Boka innan den 29 oktober Ordinarie pris

Konferens 6 995 kr 7 995 kr

Fördjupningseftermiddag 2 495 kr 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag 7 990 kr 9 490 kr

Webbsändning konferens 5 995 kr 6 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag 1 995 kr 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag 6 990 kr 8 940 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens, max 6 platser 23 980 kr 27 980 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens + fördjupning, max 6 platser 27 960 kr 37 960 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

1 500 kr i rabatt

1 000 kr i rabatt

1 500 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.


