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arrangeras av:

UR INNEHåLLET

•	 Skolans	resultat	och	kvalitetsarbete	–	senaste	forskningen	 
och	utvecklingen	vad	gäller	systematiskt	kvalitetsarbete	i	 
skolan

•	 Hur	du	förbättrar	kvaliteten	i	skolan	och	når	en	ökad	 
måluppfyllelse	genom	att	skapa	en	organisation	och	 
processer	som	stöttar	lärande	och	utveckling	

•	 Så	utformar	du	rutiner	för	ett	gemensamt	kvalitetsarbete	 
och kopplar det till det pedagogiska ledarskapet och  
utveckling	av	undervisningen

•	 Så	leder	du	förändring	och	skapar	engagemang	hos	 
medarbetarna för att möjliggöra kvalitetsförbättring och  
utveckling

•	 Att	skapa	framtidens	skola	som	kännetecknas	av	en	hög	 
kvalitet, en god arbetsmiljö och moderna arbetssätt – vad 
krävs	av	ledarskapet,	kvalitetsarbetet	och	undervisningen?

•	 Formativ	bedömning	och	IKT	för	att	förbättra	skolans	och	
elevens	resultat	–	ta	del	av	praktiska	erfarenheter!

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Malin Ullman, Utredningssekreterare, Malmö stad

Sara-Marie Gertsson, verksamhetsstrateg, Malmö stad

Gunilla Briselius, verksamhetsstrateg, Malmö stad

Annika Agélii Genlott,	Skolutvecklare,	Sollentuna kommun

Bo Rofors,	Barn-	och	utbildningschef	och	utvecklingsledare,	Aneby kommun 

Johan Adler,	Verksamhetschef	för	grundskolan,	Sigtuna kommun

Anki Bång, rektor byleskolan, Täby kommun  
Ambjörn Furenhed,	Förstelärare	Folkungaskolan,	Linköpings kommun

Anders Pettersson, vice affärsområdeschef, Uppsala kommun 

Gunilla Schött,	Biträdande	produktionsdirektör	Välfärd	skola,	Nacka kommun

Lars Gustafsson,	Skolutvecklare

SPECIELLT INBJUDEN
Hans-åke Scherp
docent i pedagogik
Karlstads universitet 

SPECIELLT INBJUDEN
Matz Nilsson
Förbundsordförande
Sveriges Skolledarförbund 

SPECIELLT INBJUDEN
Magnus Selberg 
VD, Nya läroverket och styrelseledamot 
Friskolornas riksförbund

Samarbetspartner: 

Nationell konferens om systematiskt kvalitetsarbete för  
dig som skolutvecklare, skolledare och kvalitetsansvarig!



Tisdagen den 18 november

09:00 Registrering, kaffe och smörgås

09:30 Konferensen inleds

eXPerTanFÖrande
09:40 Kvalitet och utveckling i skolan – hur du skapar 
en kvalitativ och lärande skola där lärare, skolledare 
och huvudman är aktiva i det gemensamma förbätt-
ringsarbetet 
•	 Vilka	tendenser	kan	vi	se	i	arbetet	med	att	skapa	en	skola	 
	 där	alla	elever	har	goda	förutsättningar	att	utvecklas	och	klara	 
	 kunskapsmålen?
•	 Hur	bör	organisationen	kring	och	i	skolan	vara	utformad	för	att	 
	 skapa	en	utvecklingsorganisation	som	fokuserar	på	lärande?
•	 På	vilket	sätt	bör	lärare	och	rektorer	använda	sin	egna	respektive	 
	 gemensamma	tid	för	att	nå	målen?
•	 Vad	vet	vi	inom	forskningen	vad	gäller	skolutveckling	och	att	leda	 
	 kvalitetsarbete	utifrån	ett	lärandeperspektiv?

Hans-Åke Scherp
Docent	i	pedagogik
Karlstads universitet

Hans-Åke	Scherp	är	docent	i	pedagogik	med	särskild	inriktning	mot	
skolutveckling	och	ledarskap.	Under	10	år	har	han	varit	vetenskaplig	
ledare	för	ett	nätverk	med	900	skolor	inom	området	problembase-
rad	skolutveckling.	Under	anförandet	kommer	Hans-Åke	att	ge	oss	
en	aktuell	bild	av	hur	kvaliteten	ser	ut	i	den	svenska	grundskolan	
idag	och	vad	som	behöver	utvecklas	och	förbättras.	Han	kommer	
att	visa	vad	som	kännetecknar	en	framgångsrik	skolutvecklingspro-
cess	och	ge	flera	praktiska	exempel	på	framgångsrikt	systematiskt	
kvalitetsarbete.

10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande

PraKTiKFaLL
11:10 Organisation och ledarskap för att ta ett samlat 
grepp kring skolutveckling och skapa en lärande skola 
•	 Hur	Malmö	stad	har	skapat	en	ny	organisation	för	att	nå	högre	 
	 måluppfyllelse	och	likvärdighet	i	skolan
•	 Hur	vi	har	utvecklat	en	styr-	och	ledningsmodell	som	tar	sin	 
	 utgångspunkt	i	det	nationella	skoluppdraget
•	 Att	gå	från	kvantitativ	uppföljning	till	kvalitativt	systematiskt	 
	 kvalitetsarbete	–	ta	del	av	erfarenheter!

Malin Ullman
Utrednings- 
sekreterare
Malmö stad

Sara-Marie Gertsson
Verksamhetsstrateg
Malmö stad

Gunilla Briselius
Verksamhetsstrateg
Malmö stad

Malmö	stad	har	nyligen	skapat	en	ny	grundskoleorganisation	i	syfte	
att	effektivisera	och	nå	en	högre	kvalitet	inom	skolan.	Under	anföran-
det	kommer	du	att	få	höra	om	arbetet	med	den	nya	organisationen,	
hur	man	har	utformat	och	lagt	upp	det	systematiska	kvalitetsarbetet	
samt	implementerat	en	ny	styr-	och	ledningsmodell	inom	grundskole-
verksamheten.

12:10 Lunch och nätverkande

PraKTiKFaLL
13:10 Hur arbetar du med innehållet i kvalitetsarbetet 
för att prioritera rätt och få effekt av arbetet?
•	 Så	har	vi	utformat	konkreta	och	mätbara	mål	för	skolans	 
	 verksamhet	och	kopplat	det	till	det	systematiska	kvalitetsarbetet
•	 Hur	vi	har	utvecklat	innehållet	i	vårt	systematiska	kvalitetsarbete	 
	 för	att	lägga	ned	tid	på	rätt	saker
•	 Formativ	bedömning,	IKT	och	språkutvecklande	arbetssätt	–	så	 
	 arbetar	vi	med	detta	i	praktiken	och	som	en	viktig	del	av	vårt	 
	 kvalitetsarbete

Johan Adler
Verksamhetschef	för	grundskolan
Sigtuna kommun

I	Sigtuna	kommun	pågår	ett	arbete	med	skolutveckling	och	kom-
petenshöjning	där	formativ	bedömning,	IKT	och	språkutvecklande	
arbetssätt	är	ett	viktigt	innehåll.	Under	anförandet	kommer	Johan	
att	berätta	hur	man	har	höjt	kvalitet	i	skolan	genom	sin	satsning	på	
kunskap	och	bedömning.	Hur	man	arbetar	i	praktiken	för	att	höja	
lärarnas	kompetens	och	därmed	elevernas	lärandeprocess.	

PraKTiKFaLL
14:00 Formativ bedömning och IKT för att förbättra 
skolans och elevernas resultat – ta del av erfarenheter!
•	 Hur	vi	har	gjort	en	samlad	satsning	på	utvärdering	av	under- 
	 visningen,	fortbildning	av	lärarna	samt	implementering	av	 
	 formativ	bedömning	och	IKT
•	 Eleverna	har	genom	att	arbeta	i	nya	sociala	kontexter	och	med	 
	 återkoppling	i	realtid,	uppnått	bättre	resultat	i	nationella	proven	i	 
	 både	svenska	och	matematik
•	 Exempel	på	hur	våra	lärare	arbetar	med	formativ	bedömning	och	
	 IKT	i	läs-	och	skrivundervisningen
•	 Detta	kan	vi	säga	om	resultaten!	Ta	del	av	resultaten	från	en	 
	 forskningsbaserad	utvärdering	av	undervisningen

Annika Agélii Genlott
Skolutvecklare
Sollentuna kommun

Sollentuna	kommun	har	uppmärksammats	för	att	jobba	på	ett	bra	sätt	
med	kvalitet	i	skolan	där	man	har	vågat	satsa	tid	och	pengar	på	integre-
ring	av	nya	verktyg	i	undervisningen	samt	fortbildning	av	lärarna.	Annika	
berättar	om	projektet	”integrated	Write	to	Read”	(iWTR)	som	startade	för	
4	år	sedan	och	om	den	uppföljande	studien	som	nu	är	under	granskning	
och	planeras	att	publiceras	under	hösten.	Studien	beskriver	resultatet	
av	arbetet	med	att	integrera	IKT	i	läs-	och	skrivundervisningen	och	hur	
eleverna	jobbar	på	nya	arenor	som	innebär	en	ökad	social	interaktion	
där	formativ	bedömning	är	en	naturlig	del	i	processen.	iWTR	är	en	struk-
turerad	modell	för	lärande	och	IKT	som	är	baserad	på	modern	skolforsk-
ning.	Annika	är	skolutvecklare	i	Sollentuna	kommun	och	doktorand	vid	
Örebro	universitet	på	institutionen	för	informatik.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PraKTiKFaLL
15:20 Att skapa en struktur för läromöten och kollegialt 
erfarenhetsutbyte där lärarna själva bestämmer och 
leder förändringen 
•	 Hur	vi	har	lagt	grunden	till	kvalitetsförbättring	genom	att	frigöra	 
	 tid	till	utvecklingsarbete	för	lärarna
•	 Hur	få	till	förändringen	med	införandet	av	läromöten	på	olika	 
	 nivåer:	politiker-tjänstemän,	rektorer-tjänstemän	och	rektorer- 
	 lärare?
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•	 Hur	förklarar	man	en	resultatförbättring	från	242:a	plats	till	 
	 16:e	plats	i	en	lärande	organisation?

Bo Rofors
Barn-	och	utbildningschef	och	utvecklingsledare
Aneby kommun 

I	Aneby	kommun	har	man	lyckats	med	en	resultatförbättring	från	
242:a	plats	till	16:e	plats	i	SKL´s	öppna	jämförelser.	De	stora	kvalitets-
förbättringarna	är	resultatet	av	ett	målinriktat	arbete	med	att	frigöra	
tid	för	medarbetare	och	därmed	möjliggöra	möten	och	processer	
för	lärande	på	alla	nivåer.	Bo	berättar	om	arbetet	med	att	skapa	en	
lärande	organisation	och	om	att	framgångsrikt	leda	förändring.	

disKUssion oCH erFarenHeTsUTbYTe
16:10 Den kvalitativa och lärande skolan – hur kan vi 
utveckla kvalitet i skolan och ett lärande förhållnings-
sätt för att nå en hög måluppfyllelse och en likvärdig 
skola?
Under detta pass diskuterar vi hur vi tillsammans kan utveckla 
skolan genom att skapa strukturer och förutsättningar för lärande 
på alla nivåer. En expertpanel kommer att ge sina olika perspektiv 
på vad som behöver göras för att skapa den skola vi vill ha och för 
att möjliggöra en skola med fokus på en gemensam värdegrund, 
kollegialt lärande och stöd för utvecklad undervisning.

medverkande:

Hans-Åke Scherp
Docent	i	pedagogik
Karlstads universitet

Matz Nilsson
Förbundsordförande
Sveriges Skolledarförbund

Magnus Selberg 
VD, Nya läroverket och styrelseledamot 
Friskolornas riksförbund

Johan Adler
Verksamhetschef	för	grundskolan
Sigtuna kommun

17:00 Den första konferensdagen sammanfattas

17:10 Den första konferensdagen avslutas
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onsdagen den 19 november

08:00 Morgonkaffe och smörgås

PraKTiKFaLL
08:30 Så får vi det att hända i klassrummet – att till-
sammans organisera och få till ett systematiskt arbete 
som leder till utveckling av undervisningen
•	 Hur	kan	vi	på	klassrums-,	skol-	och	huvudmannanivå	tillsammans	 
	 driva	ett	kvalitetsarbete	som	leder	till	en	förbättrad	undervisning?
•	 Att	göra	teori	till	praktik	av	kvalitetsarbetet	och	skapa	de	rätta	 
	 förutsättningar	för	lärarna	
•	 Processledning	som	grund	för	ett	fungerande	systematiskt	 
	 kvalitetsarbete	med	fokus	på	eleven
•	 Hur	vi	vidareutvecklar	arbetet	för	att	upprätthålla	en	god	kvalitet	i	 
	 skolan

Anki Bång
Rektor	Byleskolan
Täby kommun 

Täby	kommun	är	en	kommun	som	växer	stadigt	och	som	också	har	
en	tydlig	vilja	och	ambition	kring	kvalitet	i	skolan.	Anki	är	rektor	på	
Byleskolan,	en	av	kommunens	skolor	som	uppmärksammats	för	att	
ha	skapat	ett	mycket	väl	fungerande	systematiskt	kvalitetsarbete.	
Hon	berättar	om	kvalitetsarbete	med	eleven	i	fokus	och	hur	du	når	
ett	förbättringsarbete	som	kännetecknas	av	allas	engagemang	och	
delaktighet.	Byleskolan	vann	utmärkelsen	Bättre	skola	2012.

PraKTiKFaLL
09:20 Hur leder du som skolchef effektivt en lärande 
organisation som bygger på alla medarbetares  
engagemang och intresse för utveckling
•	 Hur	ser	framtidens	ledarskap	ut	och	vilka	utmaningar	innebär	en	 
	 lärande	organisation	för	sättet	att	leda,	utvärdera	undervisningen	 
	 samt	coacha	och	inspirera?
•	 Så	påverkas	medarbetarnas	av	nya	sätt	att	arbeta	–	från	 
	 presentation	av	resultat	till	kontinuerlig	analys	och	reflektion	av	 
	 den	pedagogiska	praktiken
•	 Hur	du	som	ledare	kan	göra	skillnad	för	pedagogerna	och	 
	 eleverna	–	så	använder	du	miljön	och	värdegrunden	för	att	öka	 
	 delaktigheten	och	uppnå	ett	reflekterande	förhållningssätt	som	 
	 genomsyrar	hela	organisationen

Magnus Selberg 
VD, Nya läroverket och styrelseledamot 
Friskolornas riksförbund

Nya	läroverket	är	Luleå	stads	första	fristående	grundskola	och	som	
på	kort	tid	nått	mycket	fina	resultat.	Magnus	är	VD	för	skolan	och	
kommer	att	dela	med	sig	av	sina	erfarenheter	av	att	bygga	upp	Nya	
läroverkets	organisation	och	det	pedagogiska	ledarskapet.	Vilka	
nya	krav	ställs	på	ledarskapet	och	på	ledarens	förhållningssätt	i	
framtidens	skola?

10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande

PraKTiKFaLL
10:40 Ökat engagemang och intresse för förbättrings-
arbete genom att synliggöra lärarens och elevens 
utveckling
•	 Tre	grundpelare	för	kvalitet	och	utveckling-	Folkungaandan,	 
	 möten,	vetenskaplighet	

Metoder och processer för 
KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

17:20 Mingel

Passa	på	att	nätverka	under 
avslappnade former!
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•	 Ökat	engagemang	för	utveckling	genom	utbildning	och	 
	 medinflytande	med	fokus	på	både	lärare	och	elever	
•	 Så	använder	vi	karriärtjänster	och	organisation	för	att	utvecklas

Ambjörn Furenhed
Förstelärare	Folkungaskolan
Linköpings kommun

Folkungaskolan	i	Linköpings	kommun	nominerades	till	kvalitetsut-
märkelsen	Bättre	skola	2013	för	ett	framgångsrikt	kvalitetsarbete	
med	fokus	på	lärande	och	meningsskapande.	Ambjörn	är	förste-
lärare	på	skolan	och	kommer	att	dela	med	sig	av	erfarenheter	av	
pedagogiskt	utvecklingsarbete	samt	systematiskt	kvalitetsarbete	i	
praktiken.	Hur	man	har	gjort	för	att	hålla	arbetet	levande	och	be-
hålla	engagemanget	för	kvalitet	och	utveckling.

PraKTiKFaLL
11:30 Så har vi tagit ett helhetsgrepp kring skolans 
organisation och det pedagogiska utvecklingsarbetet 
för att nå en ökad måluppfyllelse och en inkluderande 
skola 
•	 Vad	är	viktigt	för	att	skapa	bra	förutsättningar	för	fungerande	 
	 processer	för	kvalitetsförbättring?	
•	 Hur	utvecklar	du	skolans	organisation	utifrån	ett	tydligt	fokus	på	 
	 mål,	processer	och	lärande?
•	 Hur	vi	har	arbetat	för	att	nå	en	tydlig	styrning	och	ledning	i	 
	 kvalitetsarbetet

Anders Pettersson
Vice	affärsområdeschef
Uppsala kommun

Genom	ett	kvalitetsarbete	som	fokuserar	på	såväl	skolans	 
organisation	som	på	pedagogiken	har	Uppsala	kommun	lyckats	 
nå	de	högsta	kunskapsresultaten	för	niondeklassarna	sedan	 
mätningarna	startades	2003.	Under	anförandet	berättar	Anders	 
om	ett	systematiskt	kvalitetsarbete	grundat	på	utveckling	av	styr-	
och	ledningssystem	och	medarbetarnas	utveckling	samt	hur	elever,	
lärare	och	rektorer	tillsammans	har	gjort	ett	fantastiskt	arbete	för	
den	positiva	resultatutvecklingen.

12:30 Lunch och nätverkande

PraKTiKFaLL
13:30 Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken för att 
skapa en likvärdig skola med hög kvalitet
•	 Så	här	arbetar	vi	för	att	utveckla	ett	”kvalitetshjul”	för	att	 
	 systematisera	kvalitetsarbetet,	tydliggöra	mål,	nyckeltal	och	 
	 processer
•	 Hur	vi	lägger	upp	rutiner	för	kvalitetsarbete	och	uppföljning	för	en	 
	 effektivare	samverkan	mellan	central	ledning	och	skolledning
•	 Hur	vi	synliggör	våra	resultat	och	hur	vi	tänker	vi	kring	ständiga	 
	 förbättringar

Gunilla Schött
Biträdande	produktionsdirektör,	Välfärd	skola
Nacka kommun

Nacka	kommun	har	uppmärksammats	för	att	ha	lyckats	arbeta	
systematiskt	med	kvalitetsarbetet	under	en	lång	tid.	Ett	kvalitetsar-
bete	som	sätter	eleven	i	centrum	och	som	bygger	på	allas	engage-
mang.	Gunilla	berättar	om	hur	de	kommunala	skolorna	i	Nacka	har	
lagt	upp	sitt	systematiska	kvalitetsarbete	och	hur	man	arbetar	med	

vidareutveckling	för	att	ytterligare	förbättra	analysarbetet.	Du	får	
också	höra	om	framgångsfaktorer	för	att	lyckas	hålla	liv	i	kvalitets-
arbetet	och	ständigt	hitta	nytt	engagemang	för	förbättring.	Gunilla	
är	biträdande	produktionsdirektör	inom	ramen	för	de	kommunala	
skolornas	verksamhet	och	har	en	bakgrund	som	rektor.

14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande

eXPerTanFÖrande
14:50 Så får du till ett kvalitetsarbete där hela organi-
sationen (på alla nivåer) arbetar tillsammans för bättre 
resultat
•	 Hur	identifierar	du	behoven	av	utveckling	i	din	organisation?	 
	 Individen,	laget	och	skolan
•	 Hur	du	kan	lägga	grunden	för	ett	långsiktigt	hållbart	förbättrings- 
	 arbete	genom	att	se	över	hur	hela	verksamheten	fungerar	och	 
	 vad	som	behövs	för	att	processerna	ska	fungera	
•	 Vad	som	krävs	i	form	av	resurser	och	tid	för	att	lyckas	med	ett	 
	 förbättringsarbete	som	är	hållbart	på	lång	sikt
 
Metoder och verktyg som hjälper till att analysera  
resultaten och identifiera förbättringsmöjligheter
•	 Hur	du	utifrån	resultatanalysen	formulerar	en	konkret	 
	 förbättringsplan	för	medarbetarens	utveckling	och	därmed	 
	 elevernas	kunskapsutveckling
•	 Arbetsmetoder	för	att	koppla	medarbetarnas	individuella	 
	 utvecklingsprojekt	till	utveckling	på	skolnivå
•	 Hur	du	bör	förhålla	dig	till	olika	stöd	för	samtal	med	lärare	samt	 
	 bedömning	vad	gäller	elever	från	årskurs	1-9

Lars Gustafsson
Skolutvecklare	 

Lars	Gustafsson	är	en	mycket	uppskattad	föreläsare	och	utbildare	
som	utmanar	och	ger	nya	perspektiv	på	ledarskap,	medarbetar-
skap	och	kvalitetsarbete.	Lars	har	en	gedigen	praktisk	erfarenhet	
från	skolvärlden	och	har	erhållit	många	olika	kvalitetsutmärkelser	
och	ledarskapspriser	för	sitt	arbete.	

Sagt om Lars tidigare föreläsningar:

”Är jättenöjd och känner att jag kommer ha en massa matnyttigt 
med mig hem!”

”Mycket konkreta tips, verktyg och en stark koppling till den vardag 
vi lever i.” 

”Framfört på ett mycket bra sätt! YES!”

”Verklighetsnära, bra tips, Tack!”

15:50 Konferensen sammanfattas

16:00 Konferensen avslutas



ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

om ability Partner
Ability	Partners	vision	är	att	förbättra	individers	och	organisationers	förmåga	
att	hantera	förändring,	växa	och	uppnå	goda	resultat.	Genom	att	lära	känna	
dig	och	din	organisations	behov	kan	vi	kontinuerligt	erbjuda	utbildningar,	
seminarier,	konferenser,	events,	nätverk	och	konsultativa	tjänster	som	
hjälper	dig	i	det	dagliga	arbetet	och	stärker	konkurrenskraften.

Ability	Partner	verkar	på	den	nordiska	marknaden	utifrån	ambitionen	att	
erbjuda	evenemang	som	ger	mest	värde	för	pengarna	samt	att	ha	100	%	
nöjda	och	återkommande	kunder.	

För	mer	information	om	Ability	Partner	eller	detta	evenemang,	kontakta	oss	
via	telefon	08-694	91	00.

Intresserad	av	en	affärsutställning?
Ability	Partner	erbjuder	ditt	företag	unika	möjligheter	att	stärka	varumär-
ket	och	bygga	relationer	med	en	väl	avgränsad	målgrupp	såväl	under	
som	efter	evenemanget.	Vi	skräddarsyr	upplägget	utifrån	dina	behov	och	
önskemål.	Kontakta	oss	så	berättar	vi	mer!

Stefan Broman	I	Tel:	08-694	91	00	I	Mobil:	070-999	72	35	
E-post:	stefan.broman@abilitypartner.se

Janne Huttunen	|	Tel:	08-694	91	00	|	Mobil:	070-495	73	50 
E-post:	janne.huttunen@abilitypartner.se

Sagt om våra förra nationella  
konferens om kvalitet och  

utveckling i skolan
”Välorganiserat, bra innehåll  

och goda föreläsare”

”Givande föreläsningar. Fick många 
förslag på systematiskt kvalitetsarbete.

Roligt att utbyta erfarenheter  
med andra.”

”Hög kvalitet på talarna  
och bra innehåll”

”Bra blandning av  
forskning och praktik”

”Många guldkorn för vårt fortsatta 
arbete med kvalitet i skolan”



anmälan till: KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Tid & plats 
Konferens	18-19	november	2014	
Scandic	Hasselbacken
Hazeliusbacken	20,	Stockholm
Tel:	08-517	343	00	

boende i stockholm
Vi	samarbetar	med	nedanstående	hotell.	Ange	koden	”Ability	Partner”	när	du
bokar	dig	så	erhåller	du	rabatt.
Mornington Hotel,	Nybrogatan	53.	Tel:	08-507	330	00
Freys Hotel, Bryggargatan	12.	Tel:	08-506	214	00
Victory Hotel, Lilla	Nygatan	5.	Tel:	08-506	400	50
Scandic Hasselbacken,	Hazeliusbacken	20.	Tel:	08-517	517	00
Uppge	koden	D000028081	vid	bokning	på	Scandic	Hasselbacken.

allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla	priser	anges	exkl.	moms.	Betalning	sker	mot	faktura	med	20	dagars	betalningsvillkor	eller	
enligt	separat	avtal.	Om	betalningsfristen	överskrids	har	Ability	Partner	rätt	att	debitera	dröjsmåls-
ränta	från	förfallodagen	med	gällande	diskonto	plus	ett	tillägg	om	8	%.	
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om	du	av	någon	anledning	ej	kan	delta	på	ett	bokat	evenemang	kan	du	alltid	överlåta	din	delta-
garplats	till	en	kollega.	Du	kan	också	få	inbetald	deltagaravgift	tillbaka	förutsatt	att	din	skriftliga	
avbokning	är	oss	tillhanda	senast	3	veckor	(21	dagar)	före	evenemangets	startdatum.	Vid	avbok-
ning	senare	än	3	veckor	(21	dagar)	från	evenemangets	startdatum	erhåller	du	ett	värdebevis.	
Värdebeviset	kan	sedan	användas	som	betalning	på	ett	annat	av	Ability	Partner	anordnat	evene-
mang.	Vid	avbokning	utgår	en	administrativ	avgift	om	1.000	kr.	På	vissa	av	våra	konferenser	kan	
deltagandet	vara	fritt	för	vissa	yrkesgrupper/målgrupper.	Vid	anmälan	som	gratisdeltagare	och	
om	man	inte	deltar	på	evenemanget	kan	man	komma	att	bli	fakturerad	i	efterhand	i	form	av	en	så	
kallad	”No-show”	avgift.	Om	inte	annat	anges	är	No-show	avgiften	1.500	kr.	

Information om behandling av personuppgifter 
Den	personliga	information	som	tillhandahålls	av	dig	kommer	att	bevaras	i	en	databas	som	
används	i	vår	marknadsföring	och	kommunikation	med	dig.	Informationen	kan	även	komma	
att	delas	med	Ability	Partners	samarbetspartners.	Om	du	önskar	att	dina	uppgifter	inte	skall	
användas	i	dessa	syften	ber	vi	dig	skriva	till	oss	via	traditionell	post:	Personuppgiftansvarig,	Ability	
Partner	Europe	AB,	Telegrafgränd	5,	111	30	Stockholm	eller	via	e-post:	info@abilitypartner.se.	

Fotografering och filmning 
Vi	tar	ibland	fotografier	och	filmar	på	våra	konferenser	och	kurser.	Bilderna	och	filmerna	kan	
komma	att	användas	i	trycksaker,	på	webben	eller	i	annat	kommersiellt	material.	Som	deltagare	
godkänner	du	att	vi	tar	bilder	och	filmar	på	våra	evenemang	och	att	dessa	får	användas	på	
dessa	sätt.	

Övrigt 
Ability	Partner	reserverar	sig	för	mindre	ändringar	i	programmet	som	exempelvis	ändringar	av	
enskilda	talare,	programpunkter	eller	lokal	för	evenemanget.	Ability	Partner	förbehåller	sig	också	
rätten	att	ställa	in	ett	evenemang.	Vid	inställt	evenemang	har	beställaren	rätt	att	få	ersättning	för	
erlagd	avgift	eller	ett	värdebevis	om	motsvarande	belopp.	Vi	förbehåller	oss	rätten	att	neka	delta-
gande	till	personer	som	inte	tillhör	målgruppen	samt	deltagare	från	konkurrerande	verksamhet.

Pris
Ability	Partner	premierar	tidiga	bokningar	samt	om	ni	är	flera	från	samma	
organisation	som	bokar	plats	samtidigt.

mängdrabatt vid minst 3 personer
Anmäl minst 3 personer så får ni rabatt! Person 3, 4, 5 osv betalar  
endast 4.980 kr för konferensen. 

Period Pris ordinarie  rabaTT
Boka senast 3 oktober 
Konferens		 6.680	kr		 7.980	kr		 1.300 kr

Boka senast 7 november
Konferens		 7.280	kr		 7.980	kr		 700 kr

Boka efter 7 november
Konferens		 7.980	kr		 -	 -	

I	konferenspriset	ingår	kaffe,	lunch	och	dokumentation.	Ovanstående	rabatter	
kan	ej	kombineras	med	andra	erbjudanden.	Obs!	Alla	priser	är	exkl.	moms.	

anmäl dig idag! 
Webb:	www.abilitypartner.se
E-post:	bokning@abilitypartner.se
Telefon:	08-694	91	00	Fax:	08-694	91	04
Traditionell	post:	Ability	Partner,	Telegrafgränd	5,	111	30	Stockholm
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Konferenskod:	OFF1295

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Konferens		

Förnamn	 Efternamn	 	e-post	adress	

Befattning	 Avdelning	 		

Telefon	 Fax 

Företag	/	organisation	 Adress	 		

Post	nr	 Ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.


