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Arrangeras av:

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

Konferens  

– 2 hela dagar

VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATSEN

Framtidens skoladministratör 2016  
Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
KONFERENS 18-19 APRIL 2016 • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET

• Så skapas hållbara rutiner för service och 
administrativt stöd i skolan

• Så synliggör och utvecklar du din komplexa 
roll och funktion i skolan

• Effektiv kommunikation som förenklar  
skoladministrationen 

• Så skapas en helhetssyn på ditt personal- 
administrativa område 

• Rutiner för mottagande av nyanlända elever i  
skolan – att administrera för lika möjlighet till 
utbildning

• Så tydliggör du roll- och ansvarsfördelning för  
effektivitet och kvalitet 

EXPERTANFÖRANDEN

Rättssäker och effektiv dokumenthantering i skolan
 
 
 
 
 

Personuppgifter i skolan – uppfyller du alla nya krav?
 
 
 
 
 

Tips och råd för en effektiv rapportering till SCB

INSPIRATION - STÄRK DIN ROLL

Personlig effektivitet – frigör tid och energi
 
 
 
 
 

Budget i balans – ekonomi för skoladministratörer
 
 
 
 
 

Om det värsta händer? Effektiv krisberedskap i skolan

TA DEL AV PRAKTIKFALL FRÅN

4 Katrineholms kommun
4 Lunds kommun
4 Södertälje kommun

4 Gävle kommun
4 Värmdö kommun

Sirpa Rundström 
Expert inom dokumenthantering och arkiv 
Rundström Konsult AB

Petra Brask 
Effektivitetsexpert 
Petra Brask & Partners

Ulrika Sahlin Munkby 
Utbildare i ekonomistyrning  
Munkby Consulting AB

Malin Burman 
Krishanteringsexpert och författare 
Kriskonsulterna

Kristina Blomberg 
Jurist 
PuL-Pedagogen

Albin Vikström 
Gruppchef    
SCB

Isak Sund 
Gruppchef    
SCB



MÅNDAG 18 APRIL 2016

08:30 Registrering, kaffe och nätverkande

09:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Rättssäker och effektiv dokumenthantering i 
skolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken
Allmänna handlingar 
• Vilka handlingar är allmänna? – Så här tar du reda på det
• Postöppning – vad säger lagen om vad som får öppnas och inte? 
 - Vem får öppna och vad innebär skyndsamt förfarande,  
  egentligen? 
 - Hur ska du hantera nya elektroniska format så som epost,  
  sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom skolan – vad gäller? 
• Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut till press 

och allmänhet?
• Sekretessbedömning – vem gör det och hur ska den gå till för att 

vara korrekt?
• Vilka uppgifter skyddas av sekretess när det gäller skolsekretess, 

elevvård etc.

Diarieföring av skolans handlingar – så skapas ordning, reda, 
överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen 
• Dokumenthanteringsplan som styrdokument för registrering och 

förvaring
• Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i skolan?
• Hur löser man diarieföring i en decentraliserad verksamhet?  

– Vem ska registrera vad och hur? 
• Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar 

med sekretesskyddade uppgifter?

Sirpa Rundström
Expert inom dokumenthantering och arkiv
Rundström Konsult AB

En kommunal skola är en förvaltningsmyndighet och en myndighet 
ska enligt lag ha ordning och reda bland allmänna handlingar. Detta 
innebär ett stort ansvar för skoladministratören som oftast är spindeln 
i nätet i all ärendehantering på skolan. Denna fördjupande föreläs-
ning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, 
offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav 
kan omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner 
som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning 
och arkivering av allmänna handlingar. 

Vi bryter passet för kaffe och nätverkande.

12:00 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
PuL och EU:s nya dataskyddsförordning i skolan 
13:00 Så säkerställer du en rättssäker hantering av 
personuppgifter idag och imorgon
• Vad är PuL och vad innebär de grundläggande kraven på  

behandlingar av personuppgifter?

• Vad är en personuppgift, vilka är undantagen och när är det  
tillåtet att behandla personuppgifter?

• Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter – hur varierar kraven 
på behandling?

• Hur gör man en korrekt kränkningsbedömning?
• Känsliga personuppgifter och integritetskänsliga personuppgifter 

– hur skiljer man på dem?
• Vilka krav och rekommendationer ställs på samtycke vid  

publicering?
• Hur ska de registrerade informeras och vilka sanktioner kan 

utdömas? 
• Hur hanterar man nya medier som bloggar, webbar, och elektronisk 

kommunikation via lärplattformar, mail, social media etc.?
• Vad gäller angående, inloggning, behörighetstilldelning, lagring på 

mobila enheter, tjänstevillkor i molntjänster, kameraövervakning 
inomhus etc.

• EU:s nya dataskyddsförordning – är du beredd? 

Kristina Blomberg
Jurist 
PuL-Pedagogen

Under denna föreläsning går vi igenom hur du skapar rättssäkra 
rutiner för hantering av personuppgifter i skolans värld. Digitalise-
ringen, den ökande dokumentationen i kombination med ökade krav 
på transparens och tillgänglighet för med sig många utmaningar kring 
hanteringen av personuppgifter. Det gäller att du som skoladminis-
tratör är väl insatt i denna många gånger snåriga lagstiftning så att 
du kan garantera att din skola lever upp till ställda krav. Dessutom 
kommer EU:s nya dataskyddsförordning att innebära den i särklass 
största förändringen för stat och myndighet inom integritetsskydds-
området sedan PuL trädde i kraft 1998. De materiella reglerna väntas 
bli ungefär desamma, men det kommer att ställas större krav på 
analyser, dokumentation, tydligare samtycken etc. Till detta kommer 
att sanktionerna kommer att bli hårdare och en ny straffskala införs 
som innebär mycket stora bötesbelopp för de som inte följer lagen. 
Kristina Blomberg är jurist och har mer än 22 års erfarenhet som 
handläggare och utbildare inom integritets- skyddsfrågor på Datain-
spektionen.

EXPERTANFÖRANDE
Budget i balans
14:00 Ekonomistyrning på skolan – så får du skollagen, 
timplanen, tjänstefördelningen och budget att harmo-
niera med varandra
• Så utgör du ett effektivt chefsstöd för rektor i bygget av den inre 

organisationen för skolenheten, genom hela kedjan från anslag till 
bemanning

• Det ekonomiska flödet på din skolenhet – så ser årshjulet med 
kostnader ut

• Att hantera det faktum att skolans budgetår och verksamhetsår 
inte harmonierar – så bygger du strukturer för planering och 
framförhållning

• Hur kan man synliggöra befintliga resurser som skulle kunna 
användas mer effektivt tillbaka in i verksamheten?

• Hur får du tilldelad budget att leva upp till skollagens krav? Hur 
optimeras personalresurserna samtidigt som du uppfyller  
klassernas planerade lektionstimmar?

• Resursfördelning av personal och pengar – från person till  
funktion och från pengar till ”tid med elev”

• Rektorns förväntningar på skoladministratören – så tydliggörs 
rollen och ansvarsfördelningen för bättre samarbete
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Ulrika Sahlin Munkby
Utbildare 
Munkby Consulting AB

Att skapa ekonomisk balans i skolan med en åtstramad budget och 
bibehållen kvalitet är en mycket komplex uppgift. Ofta upplevs en 
konflikt mellan skollagen och de ekonomiska förutsättningarna och 
det enda sättet att få denna svåra ekvation att gå ihop är att arbeta 
smart och att vara en god strateg när man förvaltar sin tilldelade 
budget. Ulrika Sahlin Munkby har lång erfarenhet av ledningsarbete 
i skolan. Under sina år som rektor har fokus legat på organisa-
tionsförändring och effektivisering av skolorganisationen vilket har 
lett vidare till att hon idag arbetar som ledarutvecklare för chefer, 
mentor för rektorer och som konsult för effektivisering av skolor 
med avseende på ekonomistyrning. Denna föreläsning kommer att 
ge dig viktiga verktyg för att få bättre koll på verksamheten, skapa 
tydlighet i organisationen, bidra till optimerad verksamhet med 
högre effektivitet och konkreta metoder för att stödja rektor mot en 
budget i balans.

15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
Att lämna uppgifter till SCB
15:30 Så kan uppgiftslämnandet underlättas – tips och 
råd för en effektiv rapportering
• Ny skollag och flera nya skolreformer – vad händer kring  

statistiken?
• Viktiga datum och förberedelser – så hanterar du topparna och 

säkerställer att du har allt klart i tid 
• SCB:s insamlade statistik – så använder du redan insamlad data 

för att minska ner alla lokala enkätundersökningar 
• Vad brukar krångla för dig? Passa på att ställa dina frågor i en  

öppen frågestund

Albin Vikström
Gruppchef
SCB

Isak Sund
Gruppchef
SCB

Att skicka uppgifter till Statistiska centralbyrån behöver inte vara så 
tidskrävande som man tror. På denna föreläsning kommer du att 
få information om viktiga tidpunkter för insamling av uppgifter, hur 
du kan rådfråga myndigheten om frågor som uppstår samt få veta 
mer om hur de jobbar med att underlätta uppgiftslämnandet. Fokus 
kommer att vara på de största insamlingsperioderna, runt slutet 
av vårterminen samt kring den 1:a november. Ni kommer även få 
chans att ställa frågor till de som är ansvariga för insamlingen av 
dessa uppgifter. Albin Vikström och Isak Sund har varit ansvariga 
för dessa undersökningar under flera år och kommer sköta insam-
lingen även i år.

PRAKTIKFALL
16:10 Så skapas hållbara rutiner för service och  
administrativt stöd i skolan 
• Vad innebär bra service och bemötande på expeditionen?
• Konflikthantering på skolexpeditionen – hur bemöter du upp-

rörda föräldrar, lärare och elever på bästa sätt?
• Om att vara skolans ambassadör och ansikte utåt – kommunikation 

i en granskad och konkurrensutsatt miljö
• Vem behöver veta vad och när? – Så målgruppsanpassas  

informationen kring skolan för att nå fram och förstås av mottagaren
• Att kommunicera rutiner – hur kan processen kring elev- 

dokumentation förenklas och förtydligas för en mer effektiv  
hantering?
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• Effektiva checklistor som underlättar när man snabbt behöver byta 
arbetsuppgifter och hitta fokus – så säkrar du upp hållbara rutiner

Kristina Gustafsson
Administratör
Tallåsskolan,  
Katrineholms kommun

Gwen Kaettman
Administratör
Tallåsskolan,  
Katrineholms kommun

Tiden är en bristvara för alla som arbetar i skolan. Skoladministratörerna 
är navet i hela skolorganisationen och har en enorm möjlighet att kunna 
avlasta, förenkla och underlätta för resten av organisationen, men 
för detta krävs väl fungerande rutiner, eftersom skolorganisationen är 
komplex. Gwen och Kristina arbetar i ett effektivt administratörsteam 
med en tydlig ansvarsfördelning. Kristina driver allt arbete som utgår 
ifrån expeditionen. Hon servar elever, lärare och ser till så att allt som 
har med städ, vaktmästeri och brandsäkerhet fungerar bra. Hon sköter 
också all fakturahantering. Gwen sköter administration av personal-
frågor och registrering/diarieföring av elevdokumentation. Hon fungerar 
även som administrativt stöd åt skolledningen i olika sammanhang och 
underhåller informationsflödet i de digitala kanalerna. Båda två brinner 
för ett gott bemötande och behovsanpassad service som förenklar och 
underlättar för andra att kunna fokusera på deras funktion i skolan och 
att göra vad de är bäst på. Under denna föreläsning kommer Gwen 
och Kristina att dela med sig av sina bästa tips för att skapa ett smidigt 
och följsamt administrativt stöd som eliminerar stress och frustration, 
för alla. Allt för att skolan ska kunna fokusera på vad den är till för  
– elevernas utveckling.

SPECIELLT INBJUDEN
17:00 Effektiv krisberedskap – så blir du efterklok på 
förhand om det värsta händer
• Om det värsta händer – hur förbereder du dig mentalt för att 

kunna hantera en krissituation professionellt?
• Hur utvecklar, etablerar och implementerar du effektiva krisplaner 

i skolan? 
• När krisen inträffar – vad är viktigt för att säkerställa att personalen 

kan agera snabbt och professionellt?
• Efter krisen – hur säkerställs att skolan har beredskap för att ta 

hand om elever och personal tiden efter?
• Om att lära av det som sker – så utvärderar du en händelse för 

att se vad som gjordes bra och vad som behöver bli bättre?

Malin Burman
Krishanteringsexpert och författare
Kriskonsulterna

Nästan all skolpersonal kommer någon gång att vara tvungna att 
hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som inne-
bär sorg, oro och förtvivlan. När det oväntade och svåra sker krävs 
att personalen är rustade och förberedda för att kunna hantera 
situationen professionellt. Under denna föreläsning kommer du att 
få konkreta verktyg för att skapa en tryggare skola och arbetsplats, 
helt enkelt hur du skapar en krisberedskap som gör dig ”Efterklok 
på förhand”. Malin är krishanteringsexpert och har en filosofie  
masterexamen i risk- och krishantering i botten. Hon driver  
företaget Kriskonsulterna, är författare till den prisbelönade boken 
”Efterklok på förhand - En handbok om krisberedskap” och inter-
vjuas och citeras ofta av TV, tidningar och radio utifrån arbetet som 
krisexpert.

18:00 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensens första dag 
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TISDAG 19 APRIL 2016

08:30 Kaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
09:00 Så skapas en helhetssyn på ditt personal- 
administrativa område som skoladministratör
• Viktiga arbetsrättsliga lagar och exempel på hur de ska tillämpas 

från rekrytering till uppsägning 
• Att skriva korrekta anställningsavtal inom skolan – hur tillämpas 

den förändrade skollagen när det gäller de skärpta behörighets-
reglerna och införandet av lärarlegitimation?

• Effektiva rutiner vid nyanställning – för både tim- och månads- 
avlönade

• Smidigare löneadministration – så håller du koll på kostnader, 
LAS och timlistor

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet – så kan den psykosociala 
arbetsmiljön förbättras i skolan

Josefine Almrike
Personalvetare och skolsekreterare
Byskolan, Lunds kommun

Personaladministrationen i skolan är snårig och berörs av en mängd 
olika lagar och kollektivavtal. När dessa områden dessutom ska 
hanteras som ett bland många andra ansvarsområden är det viktigt 
att man är uppdaterad så att arbetet blir korrekt hanterat utan att ta 
alltför mycket tid i anspråk. På denna föreläsning får du en prak-
tisk guidning i hur allmänna bestämmelser, LAS, arbetsmiljölagen, 
kollektivavtalet ska hanteras korrekt – i praktiken. Du får dessutom 
konkreta tips och checklistor för att underlätta och kvalitetssäkra 
ditt personaladministrativa arbete. Josefine Almrike arbetar som 
skolsekreterare på Byskolan som är en F-6 skola med ca 320 elev-
er. Hon har tidigare arbetet med personaladministrativa uppgifter på 
förvaltningsnivå och är personalvetare i grunden. 

PRAKTIKFALL
09:50 Rutiner för mottagande av nyanlända elever i  
skolan – att administrera för lika möjlighet till utbildning
• Hur förbereds organisationen vid avisering av ett nyanlänt barn? 
• Vad är viktigt vid första besöket? – Så säkerställs en bra start 

och ett varmt mottagande 
• Vad är viktigt att tänka på vad gäller ensamkommande flykting-

barn och kontakten med god man?
• Så säkerställs elevpengen – effektiv checklista för att säkra upp 

korrekt hantering 
• Vad är viktigt för att mottagarsamtal/inskrivningssamtal ska 

skapa de bästa förutsättningarna inför skolgången?
• Om det kommer stora grupper samtidigt – så riggar du  

administrationen för att kunna vara flexibel när det behövs
• Information och blanketter på olika språk – varsågod, det här 

materialet använder vi 

Mikaela Hurme
Skolassistent
Hovsjöskolan, Södertälje kommun

Södertäljes kommunala skolor har lyckats vända en trend av sjunkande 
betyg samtidigt som antalet nyanlända elever har ökat. På ett år har  
Södertäljes skolor klättrat 74 platser och Södertälje är en av fem  
kommuner som fyra år i rad förbättrat sina resultat enligt SKL:s rapport 
Öppna jämförelser – grundskola 2015. Utmaningarna är dock många. 
Södertälje är en av de kommuner i landet som tar emot flest flyktingar i 
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dagsläget. Att administrera en verksamhet där det en helt vanlig mån-
dag kan dyka upp 40 nyanlända barn till som ska börja skolan är inte 
enkelt. Men Södertälje har utvecklat en spetskompetens inom detta. På 
denna föreläsning får du ta del av hur de genom tydlig ansvarsfördelning 
och effektiva rutiner lyckas ge alla nyanlända elever en så bra start i sin 
nya skola som det bara är möjligt. 

10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:10 Så driver du skolans vision och förenklar  
skoladministrationen med effektiv kommunikation
• Skolans kommunikationsarbete – så underlättar och tydliggör du 

kommunikationen både internt och externt 
• Så kan du som skoladministratör ta mer plats som kommunikativ 

rådgivare och coach
• Mer effektiv av möten? Så skapas en effektiv möteskultur med 

tydliga spelregler
• Och alla nya informationskanaler… – hur tar du ett helhetsgrepp 

om din skolas kommunikation?
• Presshantering – värdefull checklista och bra att tänka på i mötet 

med media
• Hur levandegör du skolans värderingar och mål för att skapa 

ökat engagemang?

Maria Helgeson
Skoladministratör och kommunikatör
Vallbacks rektorsområde, Gävle kommun

Som skoladministratör är du den stora sambandscentralen som för-
väntas kunna svara på allt – högt och lågt, både internt och externt. 
Men hur ska man kunna leverera snabba svar och tydliga budskap 
om man inte får tillgång till den information man behöver? Under 
denna föreläsning får du praktiska och konkreta råd kring hur du tar 
ett helhetsgrepp om informationen och tillvaratar kommunikationens 
möjligheter att involvera, engagera och tydliggöra mening och rikt-
ning för skolans utveckling. 

12:00 Lunch och nätverkande 

PRAKTIKFALL
13:00 Du skoladministratör – så synliggör och  
utvecklar du din komplexa roll och funktion!
• Den mångfacetterade rollen – hur skapas förutsättningar för att 

lyckas när ansvarsområdena är så skilda?
• Alla olika kontaktytor – så förbättras samarbetet med:
 - Elever, lärare och övrig personal
 - Skolledning, andra skolor i kommunen, förvaltning och andra  

 myndigheter
 - Leverantörer och alla övriga intressenter
• Den nya specialiserade rollen – hur skapas utrymme till egen 

utveckling för att hantera de ökade och alltmer specialiserade 
kraven vad gäller IT, avtal, förhandling, strategisk planering osv?

• Hur kan förväntningar tydliggöras för att öka respekten och 
förståelsen för ditt arbete?

• Om att ta kontroll – så skapar du det mandat som krävs för att 
lösa dina arbetsuppgifter 

Cecilia Pettersson Höjer
Biträdande förskolechef och rektor 
Kyrkskolan, Värmdö kommun

Rollen som skoladministratör är oerhört komplex. Ansvarsområdena 
spänner sig från vitt skilda områden och det är ofta svårt att tydligt  
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Goda skäl att delta på konferensen
• Ta din yrkesmässiga utveckling på allvar – nya tider ställer  
 nya krav och ger nya möjligheter

• Säkerställ att du är uppdaterad inom alla juridiska områden  
 som rör ditt arbete

• Skapa hållbara rutiner för framtidens skoladministration och  
 dokument- och ärendehantering

• Ta del av den senaste utvecklingen som rör din komplexa  
 yrkesroll

• Nätverka och träffa andra kollegor från hela landet 

• Hör hur dina kollegor parerat dikeskörningar och slipp göra  
 dem själv

• Kom ifrån och få perspektiv på din verksamhet – diskutera,  
 reflektera och smid planer

• Samla på dig nya och fräscha sätt att modernisera ditt  
 arbete

• Energiboosta genom att lyssna till både experter, praktikfall  
 och  inspirationsföreläsare

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varu-
märket 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!

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

definiera vad som ingår i rollen. Dessutom ökar arbetsuppgifterna 
samtidigt som de blir alltmer specialiserade vilket gör att många 
känner sig hårt pressade i sin roll. Cecilia har arbetat som skol-
sekreterare, är lärare i botten och brinner för att lyfta och synliggöra 
skoladministratörsfunktionen. Hon har drivit denna fråga genom 
att tydliggöra krav och förväntningar och samtidigt säkerställa att 
mandatet hela tiden lever upp till ställda krav. Under denna föreläs-
ning kommer Cecilia, som nu kan titulera sig biträdande rektor att 
dela med sig av sina bästa tips för att hantera komplexiteten i rollen, 
få den respekt och det handlingsutrymme du behöver för att få ihop 
allt – i praktiken.

14:00 Kaffe och nätverkande

SPECIELLT INBJUDEN
Vem bestämmer över din tid, egentligen?
14:30 Så tar du kontroll över din tid och får mer gjort 
utan att jobba mer
• Varför räcker aldrig tiden till? Tidsanalys som hjälper dig att  

planera för att undvika onödig stress 
• Planering och prioritering – så frigörs mer tid för värdeskapande 

uppgifter 
• Vilka är dina stora tidstjuvar – hur använder du din arbetsvecka, 

egentligen?
• Är det möjligt att få mer gjort på mindre tid? Konkreta verktyg 

som skapar förutsättningar för högre effektivitet
• Att ställa krav och sätta gränser – så tar du kontroll över din tid
• Hur skapar man en smidig struktur på sitt arbete när arbets-

uppgifterna är många och väldigt olika varandra?
• Hur fungerar hjärnan i ett ökande informationsflöde? Så  

optimerar du förutsättningarna för att fatta rätt beslut i  
pressade situationer

• Hjälp, min mail svämmar över – effektiv mailhantering och  
e-struktur 

• Vad är stress och när blir stress skadligt? Om vikten av reflektion 
och återhämtning 

• Det gränslösa arbetet – så hanterar du dess utmaningar och 
möjligheter 

• Kvalitetsarbetstid – nästa steg för en effektivare arbetsdag

Petra Brask
Effektivitetsexpert
Petra Brask & Partners

Petra Brask är en hyllad och efterfrågad effektivitetsexpert. Hon 
har sedan 1995 utbildat chefer och medarbetare i en mängd olika 
organisationer, allt från FN till Coca Cola. Hon har även medverkat 
i SVTs Tidsjakten där hon hjälpte svenskar att få tiden att räcka till 
för jobb, sömn och fritid. Med både humor och värme delar hon 
med sig av sina erfarenheter och ger dig de verktyg som är bra att 
ha koll på för en mer strukturerad och energifylld vardag, både i 
hemmet och på arbetet. Det brukar bli både skratt och igenkänning 
under hennes föreläsningar och med stor sannolikhet går du hem 
med ny inspiration och några nya vanor att testa. 

16:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar  
konferensen



Tid & plats 
Konferens 18-19 april 2016
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.
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00

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
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

Period Pris Ordinarie  Rabatt
Boka senast 19 februari
Konferens  6.980 kr  8.480 kr  1.500 kr

Boka senast 8 april
Konferens  7.780 kr 8.480 kr 700 kr

Boka efter 8 april
Konferens  8.480 kr -  -

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr för konferensen.

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: OFF1362

 Konferens  

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS SKOLADMINISTRATÖR 2016

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

2 hela dagar konferens  

– nätverka och lyssna till  

ledande experter och praktikfall! 

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 


