Norrbottens Kommuner inbjuder till

Aktuell Skolpolitik
Att styra och leda i en föränderlig värld

Temat för årets konferens är "Att styra och leda i en föränderlig värld".
Det knyter an till de senaste årens krishantering och förändrade världsläge
men också till den samhällsomställning som pågår i Norrbotten och
Västerbotten. Vilka nya krav och förväntningar innebär det för skolans styrning,
ledning och utveckling, exempelvis förmåga att leda i förändring, kapacitet att
samverka och beredskap att ”se runt hörnet”?
TID OCH PLATS
Pite Havsbad, Piteå
24-25 augusti 2022
Start med registrering och fika den 24
augusti kl. 09.00
Avslut den 25 augusti kl. 15.30
MÅLGRUPP
På Aktuell Skolpolitik möts skolpolitiker,
skolchefer, rektorer, skolledare, ansvariga
för elevhälsa, kvalitetsarbete, folkhälsooch jämställdhetsarbete och andra som är
intresserade av skolutveckling och
utbildningsfrågor.
ANMÄLAN
Anmälan sker via denna länk>>
Sista anmälningsdag 8 augusti 2022
Anmälan är bindande men ej personlig

AVGIFT
3400 kr exkl. moms
I avgiften ingår samtliga måltider
LOGI
Vi har reserverat ett antal rum på Pite Havsbad, men var och en måste boka och betala
sitt eget boende.
Uppge bokningskod: Aktuell Skolpolitik
(pris enkelrum: 884 kr/rum/natt exkl. moms)
Bokning görs med hotellet på
e-post: agneta.nystrom@pitehavsbad.se

Välkommen!
Moderator: Charlotte Lindmark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola och verksam som forskare och lärare vid Centrum för praktisk
kunskap. Hon är en uppmärksammad samtidstänkare och
författare till böcker som Det omätbaras renässans och
Horisonten finns alltid kvar. Hennes skarpa formuleringar har
gett vår samtid ett nytt vokabulär med ord som förpappring,
mikromotstånd, etisk stress och livsdränering. Hon riktar vår
blick mot vad det egentligen är att vara människa och hur vi alla
måste återerövra vårt personliga omdöme.

Åsa Lundqvist Coey är Doktor i (Ph.D) i Management &
Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en
bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon föreläser även på
Stockholm School of Economics (Handelshögskolan), Executive
Education där hon tillhör fakulteten. Åsa är en senior ledarutvecklare
med över trettio års erfarenhet av ledarskapsfrågor. Hon arbetar med
att ge insikter om och öka förståelsen för organisationer som radikalt
sociala arenor.

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket,
synliggör skolans utmaningar kring segregation, bristande
likvärdighet och lärarförsörjning i sin presentation.
Med detta som utgångspunkt lyfter han också aktuella
politiska frågor som nationellt kvalitetssystem,
kvalitetsdialoger och professionsprogram och kopplar det
till Skolverket som myndighet.

