Välkommen till en gedigen
grundutbildning för dig som
arbetar med gymnasieantagning
och andra handläggarfrågor inom
gymnasieskolan.

Grundutbildning
gymnasieantagning
16 -18 januari 2018. Sigtuna, Hotell Kristina
Kursen vänder sig till nyanställd personal, men även till dem som har arbetat ett tag med
antagningsfrågor, bidragshantering fristående skolor, interkommunala ersättningar m.m.
Kursen genomförs under tre dagar på Kristina konferens i Sigtuna i en miljö som brukar
uppskattas mycket av deltagarna. Utbildningen genomförs i mindre grupp för att på så sätt
kunna skapa en mötesplats med naturlig dialog inom följande områden:






Gymnasieskolans utformning och organisation
Regelverket för antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Interkommunal ersättning, bidrag till friskolor samt inackorderings- och resebidrag
Mottagande, behörighet och urval till gymnasieskolans program
Praktiskt antagningsarbete, hur går det till?

Utbildningen ger utrymme för övningar och egna frågor.

Kursen leds av Annette Holm Persson och Sabina Svahn
Annette Holm Persson är antagningschef samt chef för avdelningen övergripande
gymnasiefrågor i Helsingborgs kommun
Sabina Svahn är gruppledare på gymnasieantagningen på Göteborgsregionens kommunalförbund

Båda har gedigen praktisk erfarenhet av arbete med dessa frågor och de medverkar varje
år i SKL:s gymnasiekonferenser.
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Några kommentarer från tidigare deltagare på kursen
Jag hade inga förväntningar inför kursen, förutom att jag hade hört att föreläsarna var bra.
Det var de verkligen. Det var lätt att hänga med och de lade upp pauser bra och man höll
sig på alerten hela tiden. Bra med egna övningar. Väldigt nöjd med kursen!
Bra upplägg, bra disponerad med lunch och raster osv. Mycket bra med ”hands-onövningar”, det ger alltid mer än bara teoretiska kunskaper.

Tid och plats 16 – 18 januari 2018 på Hotell Kristina, Sigtuna. Start första dagen kl.
10.00, kaffe serveras från kl. 09.30. Avslutning tredje dagen omkring
kl.13.30.
Avgift

Kursavgift 3000 kronor, utöver det tillkommer kostnader för måltider
och middagar med 2 375 kronor dvs. totalt 5 075 kr. Detta faktureras i
efterskott tillsammans med kursavgiften.
Logi bokar och betalar du själv på Kristina Hotell och konferens, tfn 08592 850 00. Pris: 1 400 kr/natt inkl. frukost. Uppge vid din bokning av
logi ”Grundutbildning gymnasieantagning”. Vid fakturabetalning av
login tillkommer 100 kr.
Alla priser är exklusive moms.

Anmälan

Anmälan till kursen görs online på Sveriges Kommuner och Landstings
hemsida www.skl.se/kalender sök på aktuellt datum eller via denna
direktlänk.
Kursen brukar bli fulltecknad, så vänta inte med din anmälan.
Mottagande till utbildningen sker utifrån principen ”först till kvarn”.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.
Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på
annan person.

Information

Frågor angående kursens upplägg och innehåll besvaras av:
Annette Holm Persson, tfn 042-10 76 83, mail
annette.holm.persson@helsingborg
Övriga frågor om anmälning, registrering och boende m.m. besvaras av:
Konstella, tfn 08-452 72 86, mail konferens@konstella.se
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