Utveckla din organisation
så att alla lyckas
Västra regionens årliga konferens som vänder sig till rektorer och förskolechefer.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg
Datum: 15 november 2017, kl 08:15–16:00
Sista anmälningsdag: 2017-10-03
Deltagaravgift: 750kr exklusive moms
I konferensavgiften ingår frukostmingel, kaffe, frukt, buffélunch och eftermiddagskaffe.
Meddela eventuell specialkost i samband med din anmälan.
Anmälan: Anmälan görs på www.spsm.se/kurser--aktiviteter
I samband med sista anmälningsdag skickas en deltagarbekräftelse.
Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till en kollega med liknande funktion.
Målgrupp: Inbjudan riktar sig till dig som har en ledningsfunktion inom förskola
och skola i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Välkommen till vår nionde skolledarkonferens
I år fokuserar vi på förskolechefers och
rektorers betydelse för utvecklingen av
sin organisation.
Vi har valt att använda formen dialogkonferens
där teori och praktik binds ihop genom föreläsningar, reflektion i grupper och eget utvecklingsarbete. Under dagen får du som ledare en möjlighet att dela aktuella frågor med andra ledare och
inspireras genom ny kunskap, senaste forskningen
och exempel på pågående skolutveckling. Syftet är
att du som ledare ska kunna ta konkreta steg i ett
förändringsarbete med målet att utveckla din organisation så att alla lyckas.

Konferensen är indelad i en gemensam förmiddag med temat Förbättringsledarskap i förskola
och skola och en eftermiddag med valbara intresseanpassade seminarier.
Att alla elever, oavsett funktionsförmåga, ges
möjlighet att nå målen och känna trygghet i skolan
är vår gemensamma angelägenhet. Därför hoppas
vi att du har möjlighet att delta i vår konferens.
Välkommen med din anmälan!
Sirpa Niemi, regionchef
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Västra regionen,

Program
08.15 Registrering och frukostmingel
09.00 Inledning av Sirpa Niemi
Regionchef SPSM västra regionen

Gemensam förmiddag
09.15 Förbättringsledarskap i förskola och skola – perspektiv på forskning
om undervisning, skolutveckling och ledarskap.
Föreläsare Jan Håkansson, Linnéuniversitetet
Föreläsningen uppmärksammar bland annat skolutvecklingens nuvarande fokus på undervisning och
lärande och hur undervisning kan analyseras utifrån forskning. Den fjärde generationens skolutveckling behandlas också med särskild inriktning mot ledarskap för lärande – ett förbättringsledarskap!
Jan Håkansson är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet med inriktning mot skolreformer, kvalitet
och utveckling i förskola och skola. Han har de senaste åren bland annat arbetat med följeforskning av
systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor, samt med forskningsöversikter kring undervisning,
lärande och skolutveckling.
10.15 Fruktpaus
10.30 Dialogcafé utifrån Jan Håkanssons föreläsning.
Rådgivare från SPSM deltar som samtalsledare.
12.00 Buffélunch

➜

Seminarier
13.00 Eftermiddag med valbara seminarier
Seminarium väljs i samband med anmälan. Varje seminarium inleds med en timmas föreläsning
och följs av workshops inklusive kaffe. Rådgivare från SPSM leder workshopen.

Seminarium 1: F rån ledning och stimulans till särskilt stöd tur och retur!
Presentation, problematisering och exemplifiering av de insatser som visat sig vara
effektiva i Rosengårdsskolans arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar
och särskilt stöd. Arbetet kännetecknas av ett systematiskt samarbete där rektor och
biträdande rektorer, undervisande lärare, specialpedagoger och övrig elevhälsa varit
delaktiga. Under Skolinspektionens granskning av extra anpassningar 2016 uppmärksammades det att "Skolans arbete med extra anpassningar är sådana att eleverna ges
förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling”.
Annelie van Lunteren, rektor Rosengårdsskolan i Malmö
Utbildad förskollärare och grundskollärare i svenska som andraspråk med lång erfarenhet från arbete i
mångkulturella skolor, både som lärare och skolledare. Arbetar idag med att säkerställa att alla elever
på Rosengårdsskolan får ta del av grundskoleförvaltningens vision ”Varje elevs bästa skola”.

Seminarium 2: F örskola i förändring – för barnens bästa
Kungsbacka kommun genomför ett utvecklingsarbete för att följa skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek. Det innebär både pedagogiska och organisatoriska
utmaningar exempelvis att arbeta utifrån relationell pedagogik, att barnen är i mindre fasta barngrupper, att säkerställa pedagogisk utvecklingstid för förskollärarnas
särskilda ansvar, att schemaläggning förändras till mest personal när det är flest barn
och en omstrukturering av lärmiljöerna. Vi går från avdelning till barngrupp och från
triaderna i arbetslagen till team runt barnen.
Vi ser följande effekter:
• Barnen får möjlighet till fördjupande samtal vilket ger ett ökat lärande
• Barns inflytande och delaktighet har ökat
• Barnen är kvar i aktiviteter – inte så många start och stopp
• Färre barn beskrivs vara i behov av särskilt stöd – ökad inkludering
• Bättre miljö, lägre ljudnivå, mindre stress
Annika Lovén, controller styrning och ledning, Förskola & Grundskola, Kungsbacka
Annika Hellström, verksamhetschef, Södras pedagogiska område, Kungsbacka

➜

Seminarium 3: E
 levhälsa som verktyg för organisationsutveckling
Att leda skola är ett lagarbete där elevhälsoteamet är processens nav. Oavsett mål
som verksamhetsmässigt planeras så har rektors, specialpedagogs, skolkurators,
skolpsykologs och skolsköterskas samarbete en många gånger avgörande betydelse
för organisationens och elevens måluppfyllnaden. Min resa är en framgångssaga i en
kommun, ett plattfall i den andra men då också en möjlighet att bryta ned, analysera
och bygga upp det jag tror är elevhälsa där eleven sätts i centrum. En agil process
som är ständigt aktuell.
Martin Dalenius, Björkåsskolan, Göteborg. Rektor och skolledare sedan 8 år. Min bakgrund är gymnasielärare, förskolechef, rektor, föreläsare runt hållbarhetsfrågor, strategisk ledningsstödjare och allt
grundat utifrån tre gymnasieår utan fullständigt slutbetyg.

15.45 Konferensen avslutas med en digital sammanfattning

Uppföljningsträffar
SPSM erbjuder ett antal träffar som uppföljning av de valbara seminarierna.
Rådgivare från SPSM leder träffarna.
Datum för uppföljningsträffarna:
Uppföljning av seminarium 1: 2018-02-01
Uppföljning av seminarium 2: 2018-02-07
Uppföljning av seminarium 3: 2018-02-08.
Intresseanmälan till dessa kan göras under konferensen.

Kontakt
Frågor om konferensens innehåll:
Åke Larsson
ake.larsson@spsm.se
010 473 53 84
Frågor om anmälan:
Margareta Andersson
margareta.andersson@spsm.se
010 473 52 97

