Sveriges Kommuner och
Landsting inbjuder till

GYMNASIEKONFERENSER 2016
Konferensen som ger överblick, utblick och inblick om
gymnasieskolans aktuella frågor.
Inbjudan riktar sig till:
- Heltids- och fritidspolitiker
- Utbildningschefer, gymnasiechefer, skolledare
- Handläggare för gymnasiefrågor
- Studie- och yrkesvägledare
- Andra berörda och intresserade

Tid och plats
10 - 11 november 2016
14 - 15 november 2016
17 - 18 november 2016
23 - 24 november 2016

Göteborg
Stockholm
Stockholm
Malmö

Quality Hotel 11
Bonnier Conference Center
Bonnier Conference Center
Malmö Live

Vi önskar din anmälan senast en månad före respektive tillfälle.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

GYMNASIEKONFERENSER 2016
Teman för årets konferenser:

 Mer kunskap om undervisning och lärande.
 Hur får vi vind i yrkesutbildningen?
 Gymnasieutbildning för nyanlända.

Mer kunskap om undervisning och lärande
Ett självständigt genomföraransvar för skolhuvudmän ställer krav på goda kunskaper om undervisning och
lärande med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Skolforskningsinstitutet arbetar med
att göra så kallade systematiska översikter av praktiknära forskning och göra dem tillgängliga för de
verksamma inom skola och utbildning. Representanter för institutet ger en överblick över hur de kommit igång
med sitt uppdrag och hur de arbetar vidare med frågan.

”Hur får vi vind i yrkesutbildningen?”
Ungdomarnas intresse för att välja yrkesutbildningar har avtagit under de senaste åren, samtidigt som det
finns efterfrågan på yrkesutbildade ungdomar. Yrkesutbildningens år är en satsning för att öka intresset för
yrkesutbildningar och visa vad de kan leda till. Vad tycker arbetsledare om unga medarbetares kompetens?

Gymnasieutbildning för nyanlända.
Vilka frekventa frågor och problem stöter vi på i samband med mottagande och antagning av nyanlända
elever och hur ser möjliga lösningar ut utifrån regelverket? Det är temat på fördjupningspasset. Vi kommer
också att få ta del av praktiska arbetssätt i ett antal skolor och kommuner.

Vad mer är på gång?
En viktig del av konferenserna är en uppdatering av aktuella skolfrågor för framför allt gymnasieskolan. Vilka
utvecklings- och intressebevakningsfrågor SKL just nu arbetar med, vad som händer på skollagstiftningens
område. Vi kommer också att lyfta fram och fördjupa oss i de förslag som utredningen ”En attraktiv
gymnasieutbildning för alla” lägger fram i slutet av oktober.
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GYMNASIEKONFERENSER 2016
PROGRAM DAG 1
10.00 – 11.00

Gymnasieskolan – Aktuell omvärldsspaning ur ett SKL-perspektiv
Mats Söderberg, Karin Hedin, Hanna Sällemark

11.00 – 12.00

Skolforskning för förbättring
Skolforskningsinstitutet

12.00 – 13.00

Lunch

13.00–14.45

Aktuella skollagsfrågor*
Lars Werner, skollagsjurist

14.45–15.15

Kaffe

15.15–16.20

En attraktiv gymnasieutbildning för alla – gymnasieutredningens
slutsatser

16.20 – 16.40

Planerade studievägar – ny rutin för inhämtning av uppgifter
Lisa Tönus, Skolverket

PROGRAM DAG 2
08.30 - 10.00

Aktuella frågor om skolekonomi, antagning och mottagning av
nyanlända elever
Annette Holm-Persson/Robert Gustafsson/Inga-Lill Evaldsson/Charlott
Rydén

10.00 - 10.30

Kaffe

10.30 - 12.00

Gymnasieutbildning för nyanlända – exempel på arbetssätt i skolor
och kommuner
Erfarenheter från Helsingborg, Lerum, Södertälje, Lycksele, Malmö, Örebro
och Mölndal (två kommuner per konferens)

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 15.00

Yrkesutbildningens år – attityder och syn på yrkesutbildning
World Skills Sweden, Skolverket

15.00

Kaffe och Hej då!

* I Malmö ligger detta pass under konferensens dag 2.
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GYMNASIEKONFERENSER 2016
LOGI
Logi bokar och betalar du själv. Vi har bokat upp ett antal rum, vid bokning ange bokningsnummer enligt
nedan för att få våra priser.
All eventuell fakturering avtalas direkt med hotellet och kräver alltid ett skriftligt faktureringsunderlag. Var
även beredd att ange ett kreditkortsnummer för att garantera bokningen.

Göteborg, Quality Hotel 11, pris från 1300 kr/rum och natt inkl.
frukost och moms. Det finns ett antal rum både den 9 november,
och den 10 november. Vid bokning ange bokningsnummer 263 237,
tfn 031-779 11 11, e-post q.hotel11@choice.se
Rummen är bokningsbara till den 29 september
Bokningsförfrågan görs via angett telefonnummer eller e- post
adress.

Stockholm, Scandic Grand Central, tfn 08- 512 520 00 ,
webbsida www.scandichotels.se
15-17 nov: pris 1950 kr/natt inkl. frukost, exkl. moms.
18-20 nov: pris från 2350 kr/natt inkl. frukost, exkl. moms.
För att boka gå in på www.scandichotels.se, välj hotell Grand
central, välj datum och skriv in koden SKL under fliken fler
alternativ. Rummen är bokningsbara till den en månad innan
respektive konferenstillfälle

Clarion Hotel & Congress Malmö Live tfn 040-20 75 00, mail:
book@clarionlive.se
Pris 1595 kt/natt inkl. frukost och moms
För att boka dessa rum ange bokningsnummer: GR007284
(paketbokning)
Rummen är bokningsbara till en månad innan konferensstart.
Bokningsförfrågan görs via angett telefonnummer eller mailadress
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Kostnad:

Anmälan:

Konferensavgiften är 3280 kronor för två dagar, 1980 kronor för endast dag 1
och 1580 kronor dag 2, alla priser exklusive moms
.
Anmälan till gymnasiekonferenserna görs online på Sveriges Kommuner och
Landstings hemsida www.skl.se/kalender sök på aktuellt datum, eller klicka på
denna direktlänk. Anmälan ska vara oss tillhanda enligt sista anmälningsdatum.

Avanmälan:

Avanmälan görs skriftligt till konferens@konstella.se. Om avanmälan görs
senare än tre veckor innan konferensens början och ni inte sänder någon
ersättare, tar vi ut 50 % av konferensavgiften. Anmäld deltagare som uteblir
debiteras full avgift.

Frågor:

Frågor om deltagande, registrering, logi, debiteringar m.m. besvaras av
Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post konferens@konstella.se
Frågor om konferensens upplägg och innehåll besvaras av
hanna.sallemark@skl.se
karin.hedin@skl.se

GRUNDKURS FÖR GYMNASIEANTAGNING GENOMFÖRS DEN 6-8 DECEMBER 2016

Grundkurs
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För dig som just börjat arbeta med frågor i gymnasieskolan som avser mottagande,
antagning, gymnasiesamverkan och skolekonomi genomför vi en särskild grundkurs den
6-8 december 2016 på hotell Kristina i Sigtuna för ett begränsat antal deltagare.
Inbjudan till denna kommer inom kort, se vår hemsida.

