Program
Skolans utmaningar och möjligheter
09.00 – 09.10

Välkommen!

09.10 – 09.20

Det börjar med eleverna! Film
Elevorganisationerna Sveriges Elevråd - SVEA och Sveriges Elevkårer ger
elevernas röst om skolans utmaningar.

09.20 – 09.50

Från tillsyn till utveckling – stora möjligheter
Skolverket och Skolinspektionen är avgörande delar i det statliga styrsystemet för
skolan. Tillsammans diskuterar myndigheternas generaldirektörer hur tillsyn, stöd
och utveckling kan samverka för en bättre skola. De pekar ut skolans avgörande
utmaningar och möjligheter de kommande åren.

09.50 – 10.20

Kaffepaus

10.20 – 11.00

Hela vägen till eleverna – en styrkedja för kvalitet i skolan
Skolans styrkedja måste hålla ihop hela vägen fram till eleverna. Skolinspektionen
och Skolverket om styrkedjans olika delar för att utveckla skolan och garantera
kvalitet och resultat.

11.00 – 11.30

Nyanlända elever och skolans uppdrag
Rätten till likvärdig utbildning och stöd är lika för alla elever. Utbildningen för
nyanlända elever varierar kraftigt såväl mellan som inom skolor. Vad kan och
behöver skolorna göra för att ge nyanlända elever en utbildning efter deras behov
och förutsättningar? Ny lagstiftning för att stärka nyanlända elevers situation i skolan
är på gång.

11.30 – 12.45

Lunch

12.45 – 14.00

Föreläsningsomgång 1

14.00 – 14.40

Kaffepaus

14.40 – 15.55

Föreläsningsomgång 2

15.55 – 16.00

Summering av dagen

Beskrivning av valbara föreläsningar - se följande sida.

Valbara parallella föreläsningar. Varje föreläsning hålls två gånger. Deltagarna väljer två av dessa
föreläsningar. Föranmälan krävs.
Föreläsningsomgång 1 väljs för tiden 12.45 – 14.00.
Föreläsningsomgång 2 väljs för tiden 14.40 – 15.55.

1. Det lokala kvalitetsarbetet och utvecklingen av skolan
I huvudmannens och rektorns ansvar ligger att skapa förutsättningar för ett gott utvecklingsarbete där
verksamhet och utbildning planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. En
förutsättning för att kunna skapa en verksamhet där varje elev utvecklas och känner sig trygg är att det
råder en dialog mellan skolans olika funktioner och hög tilltro till varandras kompetenser. Vilken kunskap
behöver en huvudman ha och hur får man den? Föreläsningen ger en aktuell bild av de utmaningar och
möjligheter Skolinspektionen och Skolverket ser och vad skolans styrgrupp kan göra för att utveckla sitt
arbete.

2. Undervisningens kvalitet
Skolan ska ge varje enskild elev förutsättning att nå kunskapsmålen. Men vilka är de viktigaste faktorerna
för framgång i och omkring undervisningen? Och hur skapar huvudman och rektor förutsättningar för
lärarna att utveckla sin undervisning så att motivation och lärande ökar för alla elever? Vad kan
huvudman och rektor göra för att utveckla det kollegiala lärandet och de pedagogiska processerna i och
runt undervisningen? Ta del av vad myndigheterna har sett kring detta och vilket stöd som finns att tillgå.

3. Trygghet och motivation
Föreläsningen handlar om skolan som kraft, friskfaktor och räddning. Är det möjligt att se och utmana alla
elever? Går det att skapa en skola som är fri från kränkningar och som är trygg för alla? Hur kan man
skapa förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna och hur blir det förebyggande och
främjande arbetet en verklighet? Passet tar upp var och hur det brister i skolan samt vilket stöd för
utveckling som finns att tillgå.

Programmet är preliminärt.

