INBJUDAN TILL

Rikskonferensen
Bättre Skola
13–14 januari 2021

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga
kvalitetsarbete! Årets tema är Likvärdighet. Konferensen
erbjuder samverkan, forskning, skolutveckling, goda
exempel och inspiration. Ta del av ett varierat, aktuellt
och innehållsrikt program med ett 30-tal punkter, med
fokus på årets tema likvärdighet. Delar av programmet
väljer du själv från de parallella seminarierna.

För dig som arbetar
med kvalitetsfrågor inom
skolområdet.
Från förskola till vuxenutbildning:
rektorer, skolchefer, lärare,
utvecklingsledare, strateger,
fackliga och politiker.

I år genomförs konferensen för första
gången digitalt och på plats. Välj
om du vill delta digitalt ensam eller
tillsammans med kollegor. Vi erbjuder
ett antal platser på konferenshotellet
Quality View i Malmö. Vi följer givetvis
gällande rekommendationer för
Covid-19.

BOKA NU!

Varför delta?

Få kunskapspåfyllnad om systematiskt kvalitetsarbete genom
föreläsningar, seminarium och goda exempel. Få ökad förståelse
om kvalitetsutveckling samt inspiration.
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut och du får ta del
av framgångsrika skolors kvalitetsresor. Vi uppmärksammar även
Quality Innovation Award för utbildning.

3 200 kr digitalt

Förlängd boka-tidigt-rabatt t.o.m.
15 november, därefter 3 600 kr.
Mängdrabatt för grupper.

3 700 kr på plats

T.o.m. 15 nov därefter 4 400 kr.
Rum kan bokas förmånligt
på konferenshotellet.

Välkommen!
Konferensen arrangeras av SIQ tillsammans
med Skolverket och värdkommunen Malmö.

Mer information finns på battreskola.com eller
kontakta Annette Björnson, annette.bjornson@siq.se.
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PROGRAM 13-14 JANUARI 2021

Rikskonferensen Bättre Skola 2021
ÖVERGRIPANDE PROGRAM

VALBARA SEMINARIER

Konferensen pågår kl. 10.00–17.15 den 13 januari
och kl. 8.15-16.00 den 14 januari.

Du får välja vilket seminarium du vill delta i under följande
fyra parallellpass:

Med värme, klokskap och stort engagemang kommer
vår moderator Cecilia Christersson, vice rektor vid
Malmö universitet att vägleda oss genom konferensen.

1A Ledningsperspektiv och skolans organisation,
Peter Fredriksson, Skolverket

Invigning och välkomna med bl.a. Mats Deleryd, vd, SIQ.

1B Mentorskap och motivationslyftet – att stärka
elevernas självledarskap, Malmö stad

Skolans nyckelroll i Malmö med Katrin Stjernfeldt
Jammeh, kommunstyrelsens ordförande tillsammans
med Malmö stads skoldirektörer.

1D Kvalitet i förskola, Sveriges Kommuner och Regioner

Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan
med generaldirektör Peter Fredriksson.
Ceremoni och utdelning av Kvalitetsutmärkelsen Bättre
skola 2020.
Vad säger PISA-studierna om elevers kunskap?
Andreas Schleicher, Directorate OECD, Paris.
Rundabordssamtal om Likvärdighet i den svenska skolan.
Vad betyder mångfald i praktiken? Föreläsning med
Jonas Helgesson, ståupp-komiker och författare.

1C Kvalitetsutveckling och elevhälsa, Forskare Yvonne
och Stefan Lagrosen

2A Varje elevs bästa skola – vi stärker kapaciteten
inom vårt systematiska kvalitetsarbete, Malmö stad
2B Riktade insatser för nyanländas lärande, Skolverket
2C Ledarskapets utmaningar – normer, Jonas Nyman

2D Träffa årets utmärkelsemottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, SIQ och utmärkelsemottagare
2E Fokus på förskolelärarens uppdrag och arbetsvillkor –
exempel på tillitsbaserat utvecklingsarbete, Malmö stad

Quality Innovation Award i kategorin utbildning/skola
delas ut.

3A Resultatvariationer inom en skola, Skolinspektionen

Föreläsning om erfarenheter från innovationsarbete.

3C Varje elevs bästa skola – framgångsfaktorer för
höjd måluppfyllelse, Malmö stad

Lärdomar om digitalisering ur ett elevperspektiv med
ordförande i Sveriges Elevkårer, Ebba Kock.
Ungdomars väg till arbete genom högskolestudier, med
Cecilia Christersson, Anna Singhateh, Malmö stad
och John Storan, University of East London.
Avslutningstalare Annika R Malmberg, författare och
prisbelönt föreläsare: Känsla av framgång.

NYFIKEN PÅ
ATT VETA MER?
Se battreskola.com
Där hittar du också
information om hur
du anmäler dig.

3B Erfarenheter för Samverkan för Bättre skola, Skolverket.

3D Äntligen är den femte kvalitetsvågen här! SIQ

3E Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola,
Lisbeth Gyllander Torkildsen och Jaana Nehez
4A Systematiskt kvalitetsarbete i skolverksamheter,
Jan Håkansson
4B Pedagogiskt stöd för Komvux – samlade resurser
för en likvärdig utbildning
4C Framgångsinsikt för skola – workshop med SIQ

DELTA
DIGITALT!

4D När professionens bedömningar får styra – en
dialogbaserad kvalitetsmodell, Malmö stad
4E Likvärdighetsutredningen – lägesrapport

Nu kan du vara med
var du än bor
i Sverige.

Konferensen arrangeras av SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling tillsammans
med en värdkommun och en nationell samrådsgrupp med SKR Sveriges
Kommuner och Regioner, Sveriges Elevkårer, Friskolornas riksförbund,
Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sobona
och Utbildningsdepartementet på uppdrag av Skolverket.

Årets
värdkommun

