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Tisdag den 12 april
08.00–09.45 Kaffe och utställning på torget

12.00–14.00 Lunch
Kaffe och utställning på entrétorget.

09.45–10.00 Musik i Victoriahallen

13.30–13.50 Om jag var skolminister!

Elever från Stockholms läns kultur- och musikskolor
underhåller i Victoriahallen.

Jan Björklund, (fp), intervjuas i ”Heta stolen” av
Lena Hörngren, chefredaktör Dagens Samhälle.

10.00–12.00 Skolriksdagen öppnas

14.00–14.45 PARALLELLA FÖRELÄSNINGAR
– VÄLJ EN AV FYRA

Ilmar Reepalu, Svenska Kommunförbundets ordförande.
Ibrahim Baylan, skolminister.

För utförligare beskrivning se sid 4.

Demografi och ekonomi
– framtida kommunala utmaningar

A. Tankar kring styrning
och ledning av skolan

B. Att skapa respektfulla möten

Björn Sundström, ekonom, Svenska Kommunförbundet
och sakkunnig i Ansvarskommittén.

C. Grundskolan – måluppfyllelse
och utveckling

D. Förändring – stöd och hinder

Omvärldens krav och de ungas värderingar
– hur möter skolan framtidens utmaningar?

14.45–15.15 Kaffe och utställning

Bi Puranen, forskare, generalsekreterare i
World Values Survey

15.15–17.00 PARALLELLA SEMINARIER
Se schema nedan, för utförligare beskrivning se sid 4–5.

17.00–19.00 Skolriksdagsbuffé
PARALLELLA SEMINARIER – välj två korta seminarier eller ett långt
15.15–16.00

N.

O.
Läs/skriv
med dator!

H. Med ny insikt fick vi ekonomin
i balans

Tillräckligt
många
lärare –
med hög
kompetens!

J. Utan timplan – Åbyskolan i
Västervik

K. Att förändra genom dialog
med medborgarna

15.15–17.00

L. Individuella program – gymnasieskolans stora utmaning!

M. Regional gymnasiesamverkan
– tre perspektiv, tre angreppssätt

E. Förskolans kvalitet i en
krympande ekonomi

F. Ledarskapets betydelse för
ett framgångsrikt resultat

G. Utan timplan – Stadsgårdsskolan
i Jönköping

16.00–16.15 Förflyttning
16.15–17.00
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E. Förskolans kvalitet i en
krympande ekonomi

F. Ledarskapets betydelse för
ett framgångsrikt resultat

G. Utan timplan – Stadsgårdsskolan
i Jönköping

H. Med ny insikt fick vi ekonomin
i balans

J. Utan timplan – Åbyskolan i
Västervik

K. Att förändra genom dialog
med medborgarna

L. Individuella program – gymnasieskolans stora utmaning!

M.Förskolans
kvalitet i en
M.
Regional gymnasiesamverkan
krympande
ekonomi
– tre perspektiv,
tre angreppssätt

15.15–17.00

P.
Skolan en
mötesplats
för många
15.15–17.00

Onsdag den 13 april
08.30–12.00 PARALLELLA PROGRAM
För förtroendevalda:

Gruppmöten arrangerade av de politiska
partierna, se sid 6.
För övriga deltagare:

Kollegiala möten kring skolchefens roll i
styrningen av skolan!
Du väljer själv de frågor du vill diskutera, alla deltar
på lika villkor i en mötesform som ger största möjliga
utrymme för inspirerande samtal och erfarenhetsutbyte
med kollegor.

12.00–13.15 Lunch
13.15–14.00 Lärandets gåta – hur, när och varför
uppstår lärande? Fyra perspektiv
Parallella föreläsningar – välj en av fyra.
Q. Skolforskarens bild av lärandet

Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik vid
Lärarhögskolan i Stockholm.
R. Eleven som gick sin egen väg

Eva Thalén, f.d. elev från Göteborg som skapade
en egen plan för sin utbildning.
S. Hjärnan och lärandet

Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi
vid Karolinska institutet.
T. Forskarens bild av livet och lärandet på nätet

Fredrik Hallberg, forskare inom virtuella
gemenskaper, Stockholms Universitet.

14.10–15.00 Det gåtfulla lärandet!
Lärande är känslor, hjärna, hjärta och tunga.
Ana Martinez, författare och krönikör.

15.00

Avslutning

Välkommen att
besöka vår utställning!
Ni möter bland annat företag
som presenterar IT-lösningar för:
• utveckling och effektivisering
av skolans administration,
• utbildningsplattformar,
• nya sätt att informera, deltaga
och påverka.
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Parallella föreläsningar 12 april
14.00–14.45

Parallella seminarier 12 april
15.15–16.00 och 16.15–17.00

A. Tankar kring styrning och ledning av skolan

E. Förskolans kvalitet i en krympande ekonomi

Vilka krav på styrning och ledning ställs på kommunerna
för att klara en skolverksamhet med krympande ekonomiska resurser, nya reformer, brist på utbildad personal och en
samtidig förväntan på ökad måluppfyllelse.

Företrädare för två kommuner för ett reflekterande samtal
kring hur man behåller kvaliteten när de ekonomiska resurserna krymper. Hur klarar man stora barngrupper och brist
på utbildad personal.

Medverkande: Björn Sundström, ekonom, Svenska
Kommunförbundet och sakkunnig i Ansvarskommittén.

Medverkande: Mats Gerdau, (m), kommunalråd,
Agneta Jörbeck, verksamhetschef, Nacka kommun,
Anders Anagrius, (v), ordf i Barn- och ungdomsnämnden,
Barbro Dahl, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
Upplands Väsby kommun.

B. Att skapa respektfulla möten
I skolan möts elever och vuxna från många kulturer, med
skilda värderingar och med olika förutsättningar. I en framgångsrik skola präglas dessa möten av ömsesidig respekt
och förtroende.
Medverkande: Gillis Herlitz, fil. lic. i etnologi, antropolog,
författare med mångårig erfarenhet av arbete utomlands.

C. Grundskolan – måluppfyllelse
och utveckling
Resultat från den Nationella utvärderingen 2003 (NU-03)
och Timplaneförsöket
Medverkande: Oscar Öquist, Undervisningsråd, projektledare Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,
Eva Wallberg, ordförande i Timplanedelegationen.

D. Förändring – stöd och hinder
Reflektioner kring skolans lärande och förändringsarbete.
Förutsättningar för personalens och hela organisationens
lärande och utveckling i samband med satsningar på IT.
Medverkande: Pär Larsson fil dr., Handelshögskolan i
Stockholm.

Samtalsledare: Christina Festin.

F. Ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt
resultat
På två år lyckades Broängskolan i Botkyrka vända en negativ utveckling. En ekonomisk miljonförlust vändes till vinst
och man uppnådde det högsta betygssnittet i kommunen
samtidigt som elevantalet ökade. Framgången beror till stor
del på ett tydligt och medvetet ledarskap. 2004 vann rektor
priset ”Förnyare av svenskt arbetsliv”.
Medverkande: Fredrik Jeppesen rektor, Christian Boström
SO-lärare och Johanna Österlund, elev åk 9.

G. Utan timplan – Stadsgårdsskolan
i Jönköping
Slopandet av timplanen vid Stadsgårdsskolan har inneburit
att antalet elever som nått kunskapsmålen har ökat väsentligt. Inte minst för elever med utländsk bakgrund.
Medverkande: Irena Hanzek, rektor, Lars Johannesson,
bitr.rektor vid Stadsgårdsskolan, Jönköpings kommun.

H. Med ny insikt fick vi ekonomin i balans
Krokoms kommun hade stora underskott under slutet av
90-talet. Genom arbete på bred front har man vänt den
negativa trenden. Företrädare för kommunen beskriver den
process man gått igenom och hur detta påverkat skolan.
Medverkande: Kjerstin Berthelsen, (s), ordf. kommunstyrelsen, Elisabet Sjöström, kommunchef och Birgitta
Lundgren, barn- och utbildningschef.

J. Utan timplan – Åbyskolan i Västervik
Genom ett integrerat arbetssätt med teman blir eleverna
mer motiverade samtidigt som de får ta ett större ansvar för
sitt lärande. Mål och struktur blir tydligare.
Medverkande: Lena Högback-Nimhed, rektor,
Martina Rosander, lärare och Lovisa Skoog elev vid
Åbyskolan i Västervik.
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Parallella seminarier 12 april
15.15–17.00
K. Att förändra genom dialog med
medborgarna

N. Tillräckligt många lärare
– med hög kompetens!

På grund av minskande barn- och elevunderlag har många
kommuner idag ett överskott av skollokaler som genererar
kostnader. I Oxelösund har politikerna med en god förankring hos medborgarna minskat antalet skollokaler.

Kompetent personal är den enskilt viktigaste faktorn för
framgång i barnomsorg och skola.

Medverkande: Britta Bergström, (s), ordf. utbildningsnämnden, Agneta Rönn, (m), 2:a v.ordf. utbildningsnämnden, Niklas Thelin, utvecklingsledare, utbildningskontoret, Elisabeth Barkefors, kommunstyrelsestrateg,
Oxelösunds kommun.
Samtalsledare: Marie Pernebring, sekr. Ansvarskommittén.

L. Individuella program – gymnasieskolans
stora utmaning!
Vad är kärnan i de individuella programmen – matematik,
engelska och svenska?
Är det också livskunskaper och praktiska/estetiska färdigheter?
Försöksverksamhet med individuella program på entreprenad. ”Second chance schools” – nätverk för nyskapande och
utveckling över hela Europa.
Medverkande: Lars Blomgren, IV-ansvarig, Norrköpings
kommun.

M. Regional gymnasiesamverkan
– tre perspektiv, tre angreppssätt
Hållbar Värmländsk Växtkraft ger gymnasieskolan en nyckelfunktion i länets tillväxtprogram.
Samverkan ur ett Livslångt – lärande-perspektiv i Östergötland.
Fyrbodal, en ny regionbildning kring gymnasieutbildning.
Medverkande: Kent Waltersson, (s), ordförande, bildningsnämnden Linköping. Göran Bryntesson, skolchef Arvika,
Britta Zetterlund Johansson, Region Värmland, Lotta Wall,
förbundssekreterare, Fyrbodal.

Vi för ett samtal kring hur vi skall klara personal- och kompetensförsörjningen i framtiden.
Medverkande: Inger Ingesson, barn- och utbildningschef,
Piteå kommun, Karin Roslund, rektor Lillholmsskolan,
Skärholmen, Representant för skol- och barnomsorgsförvaltningen, Jönköpings kommun, Hidayet Tercan,
generalsekreterare, Transfer Kunskapsnätverk, m.fl.
Samtalsledare: Patrik Peter.

O. Skriv/läs med dator!
Att vända traditionell läs- och skrivinlärningen till ett effektivare skriv- och läslärande. Barn i fyra länder ”skrev sig till”
läsning från 6-årsålder med dator som skrivredskap och
nådde efter tre år bättre resultat än de som arbetade traditionellt. I Bergens kommun tillämpar nu 40 av 65 skolor
denna strategi.
Medverkande: Arne Trageton, 1:e amanuensis Forskaroch pedagogiklärare Högskolan Stord/Haugesund,
Kjellaug Ellingsen, IT-ansvarig, Bergens kommun.
Samtalsledare: Peter Becker, chefredaktör, Datorn i
utbildningen.

P. Skolan en mötesplats för många
För att skolan skall vara en mötesplats för alla oavsett bakgrund och förutsättningar krävs en bred insikt och kunskap.
Länsteatern på Gotland inleder med att spela upp pjäsen
Mirad – en pojke från Bosnien. Efter pjäsen följer ett samtal
kring seminariets tema.
Medverkande: Lena Bogegård, Lennart Bäck och Örjan
Herlitz Länsteatern på Gotland, Stefan Eriksson, f.d. skolledare Göteborg och Kerstin Göransson fil.dr pedagogik,
verksamhetsledare för FUB´s forskningsstiftelse ALA.
Samtalsledare: Gillis Herlitz, fil. lic. i etnologi, antropolog,
författare.

5

Gruppmöten
…för de politiska partierna den 13 april kl. 08.30–12.00
Centerpartiet

Moderaterna

Välkommen till Centerpartiets gruppmöte vid Kommunal
Skolriksdag. Medverkan av kommunala sektionen och våra
skolansvariga i riksdagsgruppen. Ytterligare information
om programmet kommer att utsändas i brev.

Fler barn kan lära sig mer i skolan än vad som är fallet idag.
En viss mängd baskunskap är nödvändig för barn att nå för
att de skall klara sig bra i livet. Varje barn bör därför ha rätt
till den undervisning och den form på undervisning som gör
att de kan utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper
utifrån sina egna förutsättningar. Konkret innebär detta
rätten till det stöd och den hjälp som krävs för att eleven skall
kunna klara skolans kunskapsmål och ta det första trappsteget på livets kunskapstrappa. Utan detta riskerar han eller
hon att hamna utanför redan som 16-åring. Välkomna till en
diskussion hur vi kan förverkliga den individuella kunskapsrätten för alla elever i hela landet.

Kontakpersson: Göran Gunnarsson, kommunal sekreterare,
tel: 070-517 16 69.
E-post: goran.gunnarsson@centerpartiet.se

Folkpartiet
Liberaler – välkomna till Folkpartiets gruppmöte om aktuella och viktiga skolfrågor! Mer information om vårt program
skickas ut innan konferensen.
Kontaktperson: Lotta Edholm, tel: 08-508 29 721
E-post: lotta.edholm@stadshuset.stockholm.se

Kontaktperson: Åsa Ahlin, tel: 08-786 45 16.
E-post: asa.ahlin@riksdagen.se

Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Skola för ettåringar och gymnasieskola för alla? Är skolan till
för eleverna eller eleverna till för skolan? Hur kan man ta
tillvara varje elevs lust och nyfikenhet att lära?
Välkommen till gruppmöte för kristdemokratiska skolpolitiker där vi tar upp aktuella skolpolitiska frågor ur ett
kristdemokratiskt perspektiv. Medverkar gör bl.a. Inger
Davidson och Torsten Lindström, riksdagsledamöter och
ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, tillsammans med
ledande skolpolitiker för partiet. Michael Anefur, ledamot i
Svenska Kommunförbundets utbildningsberedning leder
gruppmötet.
Kontaktperson: Tommy Bernevång Forsberg,
kommunpolitisk sekreterare.
Tel: 08-723 25 06, 076-527 25 06.
E-post: tommy@kristdemokraterna.se

Miljöpartiet
Välkommen till miljöpartiets seminarium på skolriksdagen!
Vi diskuterar aktuella gröna skolfrågor med våra företrädare
i riksdagen och partistyrelsen, t.ex. den kommande skollagspropositionen. Mats Pertoft, partistyrelsen och Mikaela
Valtersson, riksdagsledamot medverkar.
Kontaktperson: Mats Pertoft, tel: 08-550 264 18
E-post: mats.pertoft@mp.se
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Under Kommunal Skolriksdag inbjuds de socialdemokratiska ledamöterna till gruppmöte den 13 april. På gruppmötet får du tillfälle att träffa våra centrala företrädare och
lokala S-politiker, med ansvar för utbildningsfrågor för en
diskussion om mandatperiodens utmaningar och viktiga
reformer. Ytterligare information om S-gruppmötet skickas
ut under mars till de socialdemokrater som anmält sig till
skolriksdagen.
Kontaktperson: Jörgen Hellman, tel: 08-700 27 18.
E-post: jorgen.hellman@sap.se

Vänsterpartiet
Vänsterpartiets förtroendevalda med intresse för barn- och
utbildningspolitik är välkomna till gruppmöte om aktuella
utbildningspolitiska frågor. Du som deltar på Kommunal
Skolriksdag kommer någon vecka innan få ett mer detaljerat
program från vårt partikansli. På gruppmötet kommer representanter från partiledningen och riksdagens utbildningsutskott att närvara. Välkommen!
Kontaktperson: Gunnar Friberger.
Tel: 08-654 08 20, fax: 08-653 23 85
E-post: gunnar.friberger@vansterpartiet.se

Mer information
Tid och plats

SL-kort

Kommunal Skolriksdag – KSR 2005 – äger rum på Stockholmsmässan, Älvsjö den 12–13 april 2005.

Du har möjlighet att köpa SL-kort till ett mycket förmånligt
pris. SL-kort gäller dygnet runt på buss, tunnelbana och
pendeltåg (ej flygbussar) i Stockholmsregionen under hela
eller delar av mässans dagar. Beställ SL-kort för två dagar på
anmälningsblanketten. SL-kortet skickas till dig tillsammans
med övriga biljetter. Pris för två dagar är 90 kr, priserna är
inklusive 6 procent moms.

Anmälan
Enklast anmäler du dig on-line direkt på: www.skolriksdag.nu
Har du inte möjlighet till internet ber vi dig posta/faxa den
bifogade anmälningsblanketten till Stockholm Convention
Bureau (StoCon).
Du använder samma blankett för att boka seminarier, hotellrum och ev. SL-kort och biljett till Arlanda Express.
Vi behöver ha din anmälan senast den 11 mars 2005.

Konferensavgift
Konferensavgiften är 3 100 kr exklusive 25 procent moms. I
avgiften ingår lunch, kaffe och garderobsavgift båda dagarna samt dryck och förtäring vid tisdagens skolriksdagsbuffé.
Betalning sker mot faktura med momsen specificerad. Utöver konferensavgiften skickas faktura även för kostnader
av SL-kort och ev. biljett till Arlanda Express.

Hotellbokning
De förbokade hotellen är centralt belägna. Rum bokas i den
ordning beställningarna kommer StoCon tillhanda. För att
vi skall kunna tillgodose önskemål, bör du boka ditt rum så
tidigt som möjligt dock senast den 11 mars 2005. (Logikostnaden betalas direkt till hotellet.) Önskar du bli fakturerad
för ditt hotellrum måste du skriftligen informera hotellet
tidigast två veckor före ankomst.

Bekräftelse
Bekräftelse på konferensanmälan och bokat hotellrum sänds
till dig under vecka 12 tillsammans med din namnskylt och
eventuella SL-kort. Namnskylten är din entrébiljett till konferensen och måste därför medtagas och bäras väl synlig.
OBS! Bekräftelsebrev med namnskylt etc. skickas till den
adress du uppger på din konferensanmälan.

Färdväg
Pendeltåg från Stockholm C avgår flera gånger i timmen från
spår 13/14, riktning Södertälje, Nynäshamn, Flemingsberg
eller Västerhaninge. Resan till Älvsjö tar 10 minuter. Med bil
kör du enklast E4/E20 och följer skyltar mot Stockholmsmässan/Älvsjö.
Det finns 4 000 parkeringsplatser, avgift 20 kr/timme eller 60
kr/dygn. Åker du taxi, har de större taxibolagen fasta priser
till Stockholmsmässan från såväl Arlanda, Bromma som city.

Avbokning
Vid avbokning senast den 11 mars 2005 debiteras en expeditionsavgift på 700 kr. Efter detta datum debiteras en
avbokningsavgift motsvarande konferensavgiften.

För att undvika kostnader i samband med avbeställning av
hotellrum bör detta ske skriftligen dock senast den 11 mars
2005. Därefter förbehåller sig StoCon rätten att fakturera för
avbeställda nätter.

Information om programmet

Arlanda Express

Lena Grönros, tel: 08-452 78 80.
E-mail: lena.gronros@svekom.se

Du kan förbeställa biljett till Arlanda Express till ett rabatterat pris via ditt registreringsformulär. Då gäller ditt
bekräftelsebrev som biljett. Visa det för konduktören på
tåget. Om du har fått bekräftelsen via e-post, var vänlig och
skriv ut en kopia. OBS! Gäller endast under konferensen.

Anders Nordh, tel: 08-452 74 35.
E-mail: anders.nordh@svekom.se

Information om anmälan, betalning och hotellbokning
Stockholm Convention Bureau (StoCon)
Box 6911, 102 39 Stockholm.
Telefon: 08-5465 1500 eller fax 08-5465 1599.
E-post: confirmation@stocon.se
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Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till
oss kommer vi att behöva även efter
konferensen genomförande för redovisning av vad som framkommit, för
statistiska ändamål och för utskick av
information. Därutöver kommer personuppgifter i vissa fall att överföras
till de politiska partierna som medverkar i konferensen för utskick direkt
från dem inför konferensen.
Om du inte vill att dina personuppgifter ska publiceras eller behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan du anmäla detta till
oss i samband med din registrering
eller senare.

KOMMUNAL
SKOLRIKSDAG

Försäkring
Deltagaravgiften inkluderar inte någon försäkring. Varken organisationskommittén eller Stockholm Convention Bureau kan hållas ansvariga för
skador under eller som ett resultat av
mässan.

Från och med den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet under ett gemensamt namn – Sveriges Kommuner och
Landsting

SVENSKA
KOMMUNFÖRBUNDET
8

118 82 Stockholm • Tel. 08-452 71 00 • www.lf.svekom.se

Anmälan till: Kommunal Skolriksdag 2005
12–13 april 2005, Stockholmsmässan, Älvsjö

538/

SID 1 (2)

Var vänlig texta
Efternamn

Förnamn

Befattning

GÄLLER ENBART FÖRTROENDEVALDA – Ange vilket partigruppsmöte du deltar i onsdag 13 april kl 08.30–12.00

c

Glöm inte markera din partibeteckning!
(Kod)

(801)

fp
(802)

kd

m

(803)

mp

(804)

(805)

s

v

(806)

(807)

Kommun/Organisation/Myndighet
Utdelningsadress (gata, box etc.)
E-postadress
Tel arbete (inkl. riktnr.)

Fax arbete (inkl. riktnr.)

Faktureringsadress
Postnummer

Postadress

GÄLLER ALLA
Antal

Konferens
SL-Kort
Arlanda Express
1

Konferensavgift
SL-Kort, 2 dagar
Arlanda–Stockholm
Stockholm–Arlanda

Pris

Summa
1

3 100 kr
90 kr
150 kr
150 kr

_______________
_______________
_______________
_______________

________________

(001)

________________

(048)

________________

(050)

________________

(052)

Totalt kr _________

25 procent moms tillkommer.

OBS! Det är viktigt att du för alla val anger ett 1:a och 2:a hands alternativ med en 1:a resp. 2:a i rutorna nedan.
Tisdag 12 april, kl. 14.00–14.45. Välj en av fyra föreläsningar (A–D)

A
(Kod)

(101)

B
(102)

C
(103)

D
(104)

Tisdag 12 april, kl. 15.15–17.00 SEMINARIER Välj två korta (E–M) eller ett långt (N–P)
Dubblerade seminarier
kl. 15.15–16.00

E
(Kod)

E

kl. 16.15–17.00
(Kod)

Långa seminarier
kl. 15.15–17.00

(105)

(205)

N
(Kod)

(113)

F
(106)

F
(206)

O
(114)

G
(107)

G
(207)

H
(108)

H
(208)

J
(109)

J
(209)

K
(110)

K
(210)

L
(111)

L
(211)

M
(112)

M
(212)

P
(115)

Onsdag 13 april, kl.13.15–14.00. Välj en av fyra föreläsningar (Q–T)

Q
(Kod)

(301)

R
(302)

S
(303)

T
(304)

Glöm inte att signera på andra sidan!

Anmälan till: Kommunal Skolriksdag 2005
12–13 april 2005, Stockholmsmässan, Älvsjö

538/

SID 2 (2)

För dig som faxar in din anmälan, ber vi dig repetera Efternamn och Förnamn även här.
Var vänlig texta
Efternamn

Förnamn

HOTELLBOKNING
Ankomst: ________

Avresa: ____________

Hotell

Enkelrum

Dubbelrum

Hotell

Enkelrum

Dubbelrum

Comfort Hotel Stockholm

❑ 1210

–

First Hotel Amaranten

❑ 1552/1752

❑ 2002

First Hotel Royal Star

❑ 1270

❑ 1520

Freys Hotel

❑ 1395

❑ 1690

Hotell Lilla Rådmannen

❑ 1095

❑ 1390

Nordic Sea Hotel

❑ 1590

❑ 1790

Rica Hotel Kungsgatan

❑ 1485

❑ 1710

Rica Hotel Stockholm

❑ 1535

❑ 1760

Scandic Continental

❑ 1900

❑ 2200

Scandic Sergel Plaza

❑ 1860

❑ 2160

Hotel Terminus

❑ 1615

❑ 2155

Priserna gäller per rum och natt, inkluderar frukostbuffé, service och 12 procent moms. För att undvika
kostnader i samband med avbeställning av hotellrum bör detta ske skriftligen dock senast 11/3 2005.
Logikostnaden betalas direkt till hotellet.
Speciella hotellönskemål: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

BETALNING
Betalning av deltagaravgift sker mot faktura, ställd till en och samma mottagare. Moms tillkommer på
fakturan. Stockholm Convention Bureaus momsregistreringsnr. är: 01-556127-7228.
Önskar ni en samlingsfaktura, vänligen kryssa här – minst 4 personer – som anmäler sig samtidigt

❑

Jag har tagit del av seminarieprogrammet och godkänner den planerade behandlingen av mina
personuppgifter (ovan), som beskrivits i konferensinbjudan.
Datum: ________________________________________________________________________________________
Underskrift: ___________________________________________________________________________________

Anmälningsformuläret skickas/faxas – senast den 11 mars 2005 – till:
Stockholm Convention Bureau (StoCon), Kommunal Skolriksdag,
Box 6911, 102 39 Stockholm. Fax 08-5465 1599

