Samverkan för bästa skola

Välkomna till avslutningsseminarium
Inbjudan och program 27 – 28 november 2018
______________________________________________________________________________________________________
Avslutningsseminariet är uppdelat på två dagar och den sista av tre konferenser
under samverkansperioden. Vi träffas för att lära av varandras förbättringsarbete,
öka likvärdigheten och höja elevernas resultat.
Syfte och mål

Under dag 1 möts vi för att synliggöra effekter och dela lärdomar samt grunda för
långsiktighet och fortsatt arbete. Under dag 2 fokuserar arbetet på huvudmannens
uppdrag och ansvar i förbättringsarbetet. Dagarna syftar också till att förbereda och ge
stöd i arbetet med slutredovisningen. Målet är att utveckla planen framåt – hur ska det
fortsatta förbättringsarbetet se ut?
Tid dag 1: Tisdag 27 november 2018 kl. 09.00 – 16.00
Tid dag 2: Onsdag 28 november 2018 kl. 08.30 – 15:30

Skolverket bjuder på ankomstkaffe från klockan 08.00 dag 1, lunch och
eftermiddagskaffe båda dagarna samt gemensam middag för de som kommer att deltaga
under dag 2.
Plats: Scandic Infra City, Kanalvägen 10 Upplands Väsby
Inbjudna dag 1:

Enskilda och kommunala huvudmän
- politiker, styrelseledamöter, tjänstemän eller motsvarande.
- skolledare, lärare och annan personal på de utvalda skolorna inom Samverkan för
bästa skola.
Inbjudna dag 2:

Enskilda och kommunala huvudmän
- politiker, styrelseledamöter, tjänstemän eller motsvarande.
Anmälan

Antalet platser är begränsat. Prata med er kontaktperson om vilka som bör närvara.
Anmälan görs senast onsdag 14 november via följande länk:
http://delegia.com/app/netattm/attendee/page/75755

Vi behöver en anmälan per person som kommer att deltaga.
Eventuella resekostnader

Eventuella resekostnader ersätts enligt Skolverkets schablonbelopp och regleras genom
medel i en Tilläggsöverenskommelse. Tillsammans med er kontaktperson på Skolverket
fastställs summan utifrån vilka som ska delta och ni bokar sedan själva resan.

Program dag 1

Under dag 1 möts vi för att synliggöra effekter och dela lärdomar samt grunda för
långsiktighet och fortsatt arbete.

Tisdag 27 november
Kl. 08.00

Registrering och kaffe

Kl. 09.00

Blev det någon skillnad och hur vet vi det?
Samtal på scenen med rektor, lärare och elever från Södertälje
kommun.
Generaldirektör Peter Fredriksson, Ulrika Lundqvist och Ulrika
Dahlén Skolverket

Kl. 10.00

Vad har vi gjort och vad har vi lärt?
Reflekterande dialog tillsammans med Skolverkets processtödjare.

Kl. 11.10

Ord på vägen – berättelser från huvudmän
Helsingborgs kommun och Trollhättans kommun delar med sig av
lärdomar från samverkansperioden och tankar om sitt fortsatta
förbättringsarbete.

Kl. 12.00

Introduktion till minimässa
Övergripande information om Skolverkets nationella
skolutvecklingsprogram.

Kl. 12.10

Lunch och minimässa

Kl. 13.30

Vad ska vi ta fasta på framåt?
Vad krävs för fortsatt förbättringsarbete för olika professioner?
Anna Karlefjärd, Karlstad Universitet,
Martin Rogberg och Niclas Rönnström, Stockholms Universitet
Eftermiddagsfika

Kl. 14.30

Framtidsdialoger – hur ska det fortsatta förbättringsarbetet se
ut på skolnivå?
Reflekterande dialog tillsammans med Skolverkets processtödjare.

Kl. 15.45

Summering och reflektion

Kl. 16.00

Dagen avslutas

Kl. 19.00

Gemensam middag för deltagare dag 2

Program dag 2

Under dag 2 fokuserar arbetet på huvudmannens uppdrag och ansvar i
förbättringsarbetet.

Onsdag 28 november
Kl. 08.30

Backspegel från gårdagen
Reflekterande dialog med utgångspunkt från gårdagen.

Kl. 09.45

Hur kan vår profession stötta förbättringsarbetet?
Professionsdialoger i tvärgrupper.
Förmiddagsfika

Kl. 10.45

Förbättringsarbete – pedagogisk ledning på olika nivåer
Vad är viktigt för det som är viktigt?
Lars Svedberg, Karlstad Universitet

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00

Leda förändring och systematiskt kvalitetsarbete
Presentation av Skolverkets nya web-stöd.

Kl. 13.30

Planen framåt - hur ser det fortsatta förbättringsarbetet ut på
huvudmannanivå?
Vad ska göras? Hur ska det göras? Vem ska göra det? Hur ser
behovet av stödet ut? Praktiskt arbete tillsammans med Skolverkets
processtödjare.
Eftermiddagsfika

Kl. 15.00

Walking gallery

Kl. 15.15

Tre nyckelfaktorer för vårt förbättringsarbete

Kl. 15.30

Dagen avslutas

