2011 – ett skoläventyr

Hans – Åke Scherp
Leda systematiskt kvalitetsarbete
• Spännande och tankeväckande idé och modell
om vad systematiskt kvalitetsarbetet är
• En pedagogisk helhetsidé blir vägledande
• Bra med utmanande perspektiv
• Mer kött på benen

Brian Boyd
Assessment is for Learning
• Duktig föreläsare som får oss att förstå hur stor
skillnad det är på summativ och formativ
bedömning.
• Sharing the big picture
• Sharing learning outcomes
• Deeplearning
• Taking responsibility of understanding
• Tillit kan leda till systemförändring
• Det finns en uppenbar risk att svensk skolpolitik
just nu är i otakt med forskarsamhället.

Laura Mac Lean
Leading school on Its Journey to Excellence

• Skapa en gemensam vision med personal,
elever och föräldrar
• Reflektion och ständig utvärdering är viktigt.
• Jag fick nya perspektiv på min egen
verksamhet.
• ”Everyone is a learner” – Att leda lärande
handlar inte bara om att leda elevernas
lärande, utan också lärarnas.

Hans Larsson
Den nya skollagen - Skolinspektionen
• Bra sammanfattning av nyheter
• Repetition med fördjupning - där fick vi
Skolinspektionens tolkning
• En rektor för varje skolenhet, med egen
budget, inget delat ansvar på skolan
• Elevens rätt är stärkt!

Ulf Eriksson
Chefer som översättare i vardagen
• Chefen har egna och andras förväntningar att
ikläda sig ” borde-egenskaper”
• Ledarskap – verksamhetsskap

Christel Persson
Entreprenörsskap i skolan och lärarutbildningen
• Intressanta vardagsexempel som belyser vad
entreprenörskap skulle kunna vara och vilka
vinklar vi skulle kunna använda med eleverna
• Entreprenörskap – ett pedagogisk förhållningssätt
• Ta fram och utveckla elevernas inneboende
nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende
• Skolledarens attityd viktig!
• Eus nyckelkompetenser

Inger Fält
Ledarskapets betydelse för en inkluderande skolkultur

• Är vår skola för alla?
• Rektors betydelse är större för barn i behov av
särskilt stöd.
• Inkludering innebär att verksamheten ska vara
organiserad utifrån att barn är olika.
• Framgångsfaktorer är att prata, prata, prata +
handledning
• Man måste bygga en organisation som inte kräver
en” ny pengapåse” när det gäller barn i behov av
särskilt stöd
• Handledningen är en förmån!
• Alla barn är våra barn!

Christian Lundahl
Bedömning för lärande
•
•
•
•
•
•
•
•

” if you´re gonna mark – don´t bother comment”
Ge feedback som för lärandet framåt
Hitta inre motivationen.
Bedömarpolicy stärker pedagogen i kommunikationen
med eleven vilket stimulerar eleverna till bättre
resultat, d vs kunskap som består.
Bedömningens paradox; stjälp eller hjälp för eleven …..
Varför har så skolor bedömningspolicy, när nästan alla
har brandpolicy?
Smart eller studiesmart!
Lärandet är kollektiva processer

Tankesmedjan
• Vore spännande att själv få delta i en
tankesmedja.
• Verklighetsnära
• Utmanande
• Samtal är viktigt
• Jag befinner mig just nu i en mycket jobbig
situation i min rektorsroll, därför var det en ”
tröst” att bli påmind om att jag inte är ensam i
detta.

Sven Persson
Nya utmaningar för förskolan
• Personalens kompetens och förmåga att skapa
en relation till barnen har stor betydelse
• Krav på nya kunskaper och kompetenser i
förskolan
• Barnet som vetenskapligt bärare
• Behovet av ämnesdidaktik i förskolan
• Ta vara på den forskning som finns för att hitta
balansen mellan omsorg och undervisning (
Educare)

Mairi McColl
Self-evaluation through the curriculum
• Vi har många likheter med Skottland och tänker och gör
mycket på samma sätt. MEN det finns en stor skillnad i
grunden. Våra nya styrdokument hr för stort fokus på
kontroll, uppföljning, ordning, uppförande…..
Jag önskar att vi också haft mycket större fokus på barnens
inre kraft och förmåga. Brian, Mary och Mairi har alla varit
mycket inspirerande och jag tar med mig deras tro på
barnens förmåga och deras stolthet över det jobb de gör
med barnen!
• Revisit Your Learning.
• Alla stora förändringar (av läroplan) tar lång tid!
• ”Magic moments” – viktigt att identifiera dessa till grund
för att dela med sig av framgångar av lärandet.
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