Sveriges Kommuner och
Landsting inbjuder till

GYMNASIEKONFERENSER 2017
Överblick, utblick och inblick i gymnasieskolans aktuella frågor.
Inbjudan riktar sig till:
-

Heltids- och fritidspolitiker
Utbildningschefer, gymnasiechefer, skolledare
Handläggare för gymnasiefrågor
Studie- och yrkesvägledare
Andra berörda och intresserade

Hur kan vi tänka för att utveckla gymnasieskolan med utgångspunkt i
såväl elevernas som samhällets behov? Vilka förändringar behövs
med koppling till digitalisering? Vad är på gång när det gäller
lagstiftning och vilka visioner har regeringen?
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GYMNASIEKONFERENSER 2017
Välkommen till SKLs Gymnasiekonferenser 2017! Vi har framtidens gymnasieskola i
fokus och våra seminariepass kommer bland annat att belysa följande:











Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, visioner och regleringar.
Regional samverkan för att på bästa sätt erbjuda eleverna ett allsidigt
utbildningsutbud och samtidigt utgöra en bas för den regionala och nationella
kompetensförsörjningen.
Effekter av Plug In - Sveriges största samverkansprojekt för att motverka
studieavbrott i gymnasieskolan.
Aktuella skollagsfrågor med Lars Werner, ledamot i Skolväsendets
överklagandenämnd och tidigare rättslig rådgivare i Utbildningsdepartementet.
Regeringens visioner för gymnasieskolan – gymnasie- och kunskapslyftsminister
Anna Ekström/statssekreterare Erik Nilsson medverkar.
Utvecklingsarbete för att få fler elever att fullfölja en gymnasieutbildning
Fördjupningspass för dig som arbetar med skolekonomi och antagningsfrågor.
Hur du kan använda statistik från Öppna jämförelser och Kolada i skolans
systematiska kvalitetsarbete för att förbättra skolans verksamhet och resultat.
Fjärr och distansundervisning – nya möjligheter för elever och huvudmän

För mer detaljerad information läs programmen för respektive konferens och boka in den
dag och plats som passar bäst:
15 – 16 november 2017
20 – 21 november 2017
23 – 24 november 2017
29 – 30 november 2017

Stockholm
Stockholm
Malmö
Göteborg

Bonnier Conference Center – program
Bonnier Conference Center – program
Clarion Hotel & Congress Malmö Live - program
Gothia Towers - program

Välkommen med din anmälan! Senaste dag för anmälan är en månad före respektive konferenstillfälle:
Webb:

Det finns även möjlighet att följa konferensdagen den 21 november via webben.
Twittra gärna: #sklgykonf17.

Kostnad:

Konferensavgiften är 3450 kronor för två dagar, 2080 kronor för endast dag 1
och 1650 kronor dag 2. Webbsändningen den 21 november kostar 550 kr. 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.

Anmälan:

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
asa.ernestam@skl.se
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GYMNASIEKONFERENSER 2017
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, Gothia Towers, tfn 031-750 88 00
Pris från 1440 kr/rum och natt inkl. frukost och moms. Det finns ett
antal rum både den 28 och den 29 november.
För bokning av hotellrum använd denna länk.
Rummen är bokningsbara till den 28 oktober

Stockholm, Scandic Grand Central, tfn 08- 512 520 00 , webbsida
www.scandichotels.se
14-16 nov: pris 2190 kr/natt inkl. frukost och moms. Kod: 46331788
19-21 nov: pris från 1790 kr/natt inkl. frukost och moms.
Kod:46331809

För att boka logi maila till: grandcentral@scandichotels.com
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 kr/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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GRUNDKURS FÖR GYMNASIEANTAGNING GENOMFÖRS DEN 16-18 JANUARI 2018.
-

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
16-18 januari 2018 på hotell Kristina i Sigtuna för ett begränsat antal deltagare.
Inbjudan till denna kommer inom kort, se vår hemsida.

