Konferens, 26 april, i Stockholm

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!
– en konferens med fokus på strukturerat kollegialt lärande
Välkommen till en konferens med fokus på den konkreta praktiken kring kollegialt samarbete.
Om hur man utvecklas som lärare, om hur bra lärare kan bli bättre, hur kollegialt lärande kan
organiseras – och vad det kan leda till. En heldag om forskning och praktik kring hur strukturerat kollegialt lärande lyfter undervisningen.
Målgrupp
rektorer och lärare, beslutsfattare och drivande inom skola, forskare och myndigheter.
Plats
Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm, dvs gamla Kungliga Musikaliska Akademiens lokaler, där det
första Nobelpriset delades ut.
Konferenskostnad
Avgift 3.950 kr inklusive kaffe, lunch och dokumentation, exklusive moms. Vid samtidig anmälan av
två eller fler deltagare från samma huvudman är avgiften 3.450 kr.
Från och med den 3 april är priset 4.950 kr och vid flera från samma huvudman 4.450 kr per person.
Begränsat antal platser.
Anmäl dig och ditt team här
Arrangörer
Framtidens Lärande, stiftelsen DIU och BravoLesson

Program • 26 april
08.30–09.00 		

Registrering och kaffe

09.00 			

Välkomna!

09.00–09.00		
Insynsbesök, en modell för kollegialt lärande i kommunen
			
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg och Kahtrin Hansson, sakkunnig,
			Linköpings kommun
09.30–10.00		
Videofeedback till lärare – Så här gör vi
			Jens Levin, rektor, med medarbetare, Plusgymnasiet i Kristianstad
10.00–10.10		
			

Varför denna konferens?
Peter Becker, Stiftelsen DIU och Mats Rosenkvist, BravoLesson

10.10–10.40		
Varför är professionsutvecklingen avgörande för skolan?
			
Hur får vi detta att hända i skolvardagen?
			Panelsamtal med:
			
• Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
			
• Åsa Fahlen, ordförande Lärarnas Riksförbund
			
• Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund
10.40–11.10 		

Kaffe och musik

11.10–11.40		
			

1000 lektionsobservationer kan inte vara fel!
Howard Pitler, Dr. Howard Pitler, Instructional Excellence Partners

11.40–12.10		
			

Dokumentation och reflektion
Per Dahlbeck, pedagogiska utvecklingsteamet Malmö kommun

12.10–13.00 		

Lunch

13.00–13.30		
			
			

Vad menar vi med undervisningskvalitet? Har vi samma bild av vad som är
kvalitet inom lärarkåren på skolan?
John Steinberg, föreläsare och författare

13.30–14.00		
			

Två lektionsobservationer per vecka – varje rektors uppdrag i Filipstad
Gun Palmqvist, rektor, Ferlinskolan, Filipstad

14.00–14.30		
			

Mikrobesök med makroeffekt
Mats Strandler, rektor, Eklidens skola, Nacka

14.30–15.00 		

Kaffepaus och musik

Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda
Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd, docent i pedagogik, Högskolan Väst

15.00–15.30		
			

15.30–16.00		
Praktiken, praktiknära forskning och nationell infrastruktur för
			professionsutveckling
			Panelsamtal med:
			• Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för
			
utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet,
			
• Björn Åstrand, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och regeringens
			
särskilda utredare ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
			
• Per-Arne Andersson, direktör, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL
			
• Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
			
• Helena Sagar, Lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun.
			
Fil Dr Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.
16.10–16.40		
			

Challenge the Gap – Unlock Potential
Professor Sir George Berwick, Challenge Partners, London

16.40–17.00		

Vad händer nu och avslutning

17.00–18.00		

Mingel och samtal

Anmälan:
www.diu.se/framlar
Programmet gäller med reservation för eventuella ändringar.
Konferensprogram 18-03-05
Kontaktpersoner
Peter Becker, stiftelsen DIU, e-post: peter.becker@diu.se, mobil 070-710 4453
Mats Rosenkvist, Successful Schools, e-post: mats@successfulschools.se, mobil 070-957 4780

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!
Stiftelsen

Arrangeras av

