
Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

STORA KVALITETSDAGEN FÖR

FÖRSKOLAN 2017
Systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i förskolan

UR INNEHÅLLET 

• Praktiskt systematiskt kvalitetsarbete – organisation och  
arbetssätt för ett vinnande kvalitetsarbete med tydlig  
koppling till förskolans uppdrag

• Så synliggör och följer du upp den pedagogiska  
interaktionen mellan förskollärare och barn – motorn i  
det systematiska kvalitetsarbetet

• Dokumentation och analys – så kan du utmana traditionella 
arbetssätt och tydligare koppla dokumentationen till  
kvalitetsarbetet

• Effektivt ledarskap i förskolan – hur du får med dig  
medarbetarna och skapar engagemang kring  
kvalitetsarbetet

• Aktuell granskning av förskolechefens ledning och ansvar 
för den pedagogiska verksamheten

Ta del av beprövad erfarenhet och 
praktiska metoder

PRAKTIKFALL MALMÖ

Annika Samuelsson Lovén 
Controller verksamhet/enhetschef  
Kungsbacka kommun

Katarina Skoogsberg 
Förskolechef 
Kungsbacka kommun

Linda Almqvist 
Förstelärare i förskola och förskollärare 
Kungsbacka kommun

PRAKTIKFALL STOCKHOLM

Gunilla Nilsson Suikki  
Verksamhetsutvecklare 
Luleå kommun

Maria Stark 
Förskolechef 
Luleå kommun

KONFERENS MALMÖ  
28 MARS 2017

KONFERENS STOCKHOLM  
6 APRIL 2017

FÅ CHANS TILL FÖRDJUPNING MED KUNNIGA OCH INSPIRERANDE EXPERTER

Jan Håkansson 
Docent i pedagogik 
Linnéuniversitetet

Sven Persson 
Professor i pedagogik 

Malmö högskola 

Kerstin Haster 
Utredare 

Skolinspektionen

Jesper Thiborg 
Utredare 

Skolinspektionen

Siv Sagerberg 
Utbildare och  
författare inom  

ledarskap i förskolan 

Sagt om Ability Partners tidigare 
konferenser mot förskolan:

”Mycket bra! Varierande föreläsningar  
och bra kvalitet!”

”Alla föredrag var mycket intressanta!”

”Många intressanta föreläsningar som  
tog upp nya arbetssätt”

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av



08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Moderatorn hälsar välkommen till konferensen

EXPERTFÖRELÄSNING
09:10 Systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund
• Vetenskaplig grund i förskolan – vad innebär det?
• Arbetet med läroplanen och målen – utgångspunkter för det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolan
• Uppföljning och utvärdering i förskolan – principer och metoder

Analys och dokumentation som grund för utveckling
• En vetenskapligt grundad och praktisk analys - principer för 

analys i förskolans systematiska kvalitetsarbete
• Innehåll och form i analysarbetet – barns lärande, undervisning, 

kollegialt lärande
• Vad händer efter analysen – några infallsvinklar på förbättrings-

arbetets teori och praktik

Jan Håkansson
Docent i pedagogik
Linnéuniversitet

Jan Håkansson är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet och 
studerar bland annat hur forskningsresultat kan bidra till framgångs-
rik skolutveckling. Jan har också lång erfarenhet som forskare och 
handledare kring systematiskt kvalitetsarbete i skolan och förskolan. 
Under det här anförandet kommer Jan att berätta hur du arbetar 
aktivt med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Särskilt fokus 
läggs vid hur du arbetar med analyser och hur du utvärderar kvalitet 
i förskolan. 
Jan Håkanssons är en mycket uppskattad föreläsare som 
tidigare har fått 4,4 i snittbetyg på Ability Partners konferenser 
(skala 1-5)

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTFÖRELÄSNING
11:00 Hur kan du synliggöra och följa barns lärande 
och utveckling? De pedagogiska relationerna som 
grund för kvalitetsarbetet
• Den pedagogiska interaktionen mellan pedagog och barn är den 

enskilt viktigaste faktorn till kvaliteten i förskolan – varför har den 
så stor effekt på barns utveckling och lärande?

• Hur kan vi få syn på den pedagogiska interaktionen och se till att 
skapa goda förutsättningar för den?

• Hur kan du utmana och se till att den pedagogiska dokumenta-
tionen fokuserar på rätt saker? 

• Hur kan du synliggöra, beskriva och dokumentera interaktionen 
mellan förskollärare och barn? 

• Att utveckla det emotionella, kognitiva och sociala stödet till 
barnen – exempel på hur dessa aspekter kan dokumenteras och 
kopplas till kvalitetsarbetet

• Analys och reflektion i dokumentationsarbetet som bygger på 
delaktighet och gemensamt ansvar – om vikten av att nå konti-
nuitet i arbetslaget för att utveckla en hög kvalitet i förskolan

Sven Persson
Professor i pedagogik
Malmö högskola 

Sven Persson är professor i pedagogik vid institutionen ”Barn, 
unga och samhälle” på Malmö högskola och är en av de ledande 
forskarna i Sverige vad gäller yngre barns lärande och utbildning. 
Han är därutöver forskningsledare i Malmö stad. Sven ger dig 
den senaste pedagogikforskningen och praktiska exempel hur du 
kan arbeta med kvalitetsutveckling på vetenskaplig grund. Du får 
ökade kunskaper om hur du synliggör, beskriver och dokumenterar 
interaktionen mellan förskollärare och barn i det praktiska dokumen-
tationsarbetet.
Sven Persson är en mycket uppskattad föreläsare som tidigare 
har fått 4,4 i snittbetyg på Ability Partners konferenser (skala 1-5)

12:20 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:20 Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken – så tar 
du ett helhetsgrepp kring förskolans utveckling och 
innehåll och skapar en lärande organisation
• Att lyfta det som är bra till att bli bättre! 
• Hur vi har utvecklat vår organisation och våra processer för att 

skapa bra förutsättningar för förskolechefen att utveckla en  
kvalitativ förskola

• Därför har vi valt detta innehåll och dessa mål för förskolans 
kvalitetsarbete

• Så får vi in en systematik i det praktiska arbetet med  
dokumentation och analys för att öppna upp för ett kontinuerligt 
lärande i organisationen

• Hur vi genom kompetensutveckling och inflytande får med 
personalen och gör dem till medskapare av kvalitetsarbetet och i 
utvecklingen av förskolan

På konferensen i Malmö hålls föreläsningen av:
Annika Samuelsson Lovén
Controller verksamhet/enhets-
chef Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun

Katarina Skoogsberg
Förskolechef
Björkris förskola, Kungsbacka 
kommun

Linda Almqvist
Förstelärare i förskola  
och förskollärare 
Björkris förskola,  
Kungsbacka kommun

På konferensen i Stockholm hålls föreläsningen av:
Gunilla Nilsson Suikki  
Verksamhetsutvecklare
Luleå kommun  
 

Maria Stark
Förskolechef  
Luleå kommun 

Under detta anförande får du ta del av praktiskt systematiskt  
kvalitetsarbete med konkreta exempel på hur huvudman,  
förskolechef och pedagog arbetar med kvalitetsutveckling i  
praktiken. Du får tips och råd på hur du kan lägga upp det  
systematiska kvalitetsarbetet så att det leder till verklig  
utveckling och uppfyllelse av målen.

14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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EXPERTFÖRELÄSNING
14:50 Skolinspektionens kvalitetsgranskning  
”Förskolechefens ledning – om att ta ansvar för den 
pedagogiska verksamheten”
• Hur leder och utvecklar förskolechefen förskolan mot de  

nationella målen?
• Hur ger förskolechefen personalen förutsättningar att bedriva 

och utveckla den pedagogiska verksamheten?
• Hur ges förskolechefen förutsättningar att leda och utveckla den 

pedagogiska verksamheten?

Kerstin Haster
Utredare
Skolinspektionen

Jesper Thiborg
Utredare
Skolinspektionen

Under detta anförande kommer Kerstin och Jesper att gå igenom 
resultaten från Skolinspektionens granskning av ”Förskolechefens 
ledning” som blir klar vid årsskiftet 2016-2017. Du får ökade 
kunskaper om förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska 
verksamhet och om vikten av tydlig roll- och ansvarsfördelningen 
inom förskolan.

15:40 Kort bensträckare

EXPERTFÖRELÄSNING
15:50 Utveckla dig i din roll som ledare och skapa  
engagemang kring kvalitetsarbetet
• Ledarskap i förskolan – så ökar du medarbetarengagemanget och 

får medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål och visioner
• Ledarskap och medarbetarskap – vad krävs för att leda en 

förskola där vi vågar lyfta fram det bästa hos var och en men 
samtidigt arbeta som ett lag?

• Hur utformar och förankrar du en gemensam värdegrund som 
medarbetarna känner igen sig i och tror på?

• Hur leder du effektivt och skapar medarbetarengagemang i en 
verksamhet som ständigt förändras och där det ställs höga krav 
på varje individ?

• Hur får du medarbetarna att växa såväl i sin yrkesroll och som 
människa inom ramen för förskolans verksamhet? 

Siv Sagerberg
Utbildare och författare inom ledarskap i förskolan

Kärnan i ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är att skapa 
delaktighet och medarbetarengagemang kring utvecklingsarbetet 
– där har du som ledare en avgörande roll. Under detta avslutande 
pass får du teori och praktik kring ledarskapet i förskolan och hur 
du kan ge medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket i 
sin tur skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för 
barnen. Passet leds av Siv Sagerberg som är en uppskattad utbil-
dare och författare och som har specialiserat sig på ledaruppdraget 
inom förskolan. Hon har en bakgrund inom förskola och grundskola 
och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef. Siv 
har också många års erfarenhet som konsult och handledare inom 
ledarskap.

17:10 Moderatorn sammanfattar konferensen

17:20 Konferensen avslutas
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Goda anledningar att delta på konferensen
•  Ta del av den senaste forskningen och praktiska  

metoderna för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

•  Säkerställ att du är uppdaterad på den senaste  
forskningen kring kvalitetsutveckling och pedagogik 

•  Få konkreta tips på hur du kan ta din organisation till 
nästa nivå och bli en lärande organisation

•  Lär dig metoder för forskningsbaserad analys,  
dokumentation och utveckling i förskolan

•  Ta del av Skolinspektionens aktuella granskning om för-
skolechefens ledning och ansvaret för den pedagogiska 
verksamheten

•  Få kunskap om strukturer för kollegialt lärande och hur 
du förnyar dina arbetssätt 

•  Utveckla dig i din roll som ledare och genom att lära dig 
metoder för det transformativa ledarskapet

•  Nätverka och träffa andra kollegor från hela landet

Aktuella konferenser från Ability Partner

Sagt om Ability Partners konferenser:

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man  
förväntar sig”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög kvalitet”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler och 
 framförallt bra och förberedda talare”

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

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATSEN

Framtidens skoladministratör 2017  
Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan

Rättssäker och effektiv dokumenthantering i skolan
 
 
 
 
 

Personuppgifter i skolan – uppfyller du alla nya krav?
 
 
 
 
 

Tips och råd för en effektiv rapportering till SCB

Personlig effektivitet – frigör tid och energi
 
 
 
 
 

Budget i balans – ekonomi för skoladministratörer
 
 
 
 
 

Om det värsta händer? Effektiv krisberedskap i skolan

Sirpa Rundström 
Expert inom dokumenthantering och arkiv 
Rundström Konsult AB

Petra Brask 
Effektivitetsexpert 
Petra Brask & Partners

Ulrika Sahlin Munkby 
Utbildare i ekonomistyrning  
Stratsys AB

Malin Burman 
Krishanteringsexpert och författare 
Kriskonsulterna

Kristina Blomberg 
Jurist 
PuL-Pedagogen

Albin Vikström 
Gruppchef    
SCB

Isak Sund 
Gruppchef    
SCB

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se
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Konferenskod: OFF1411

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

  Konferens 1-2 februari 2017

Förnamn Efternamn  e-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 25 november Boka senast 22 december Ordinarie pris

KONFERENS 6.980 kr 7.780 kr 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.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

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

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

 

1.500 kr rabatt
700 kr rabatt

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Tid 
Konferens 1-2 februari

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm 
Tel: 08-517 343 00

Framtidens skoladministratör 2017

2 hela dagar konferens  

– nätverka och lyssna till  

ledande experter och praktikfall! 

KONFERENS  
1-2 FEBRUARI 2017

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 personaladministrativa 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 

• Ta del av praktikfall från Södertälje, Gävle och Värmdö kommun

Succé- 
konferensen  

tillbaka!

EXPERTANFÖRANDEN INSPIRATION - STÄRK DIN ROLL

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

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 organi-
sations 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 evene-
mang 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 varumärket 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 
 

Arrangeras av:

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

ERBJUDANDE!
Boka flera personer – pris från 5.980 kr

FRAMTIDENS SKOL- OCH  
FÖRSKOLEMILJÖER 2017 

INSPIRERAS AV INTRESSANTA EXPERTER OCH PRAKTIKFALL

Anna Lidvall Gräll, Fastighetschef, Uppsala kommun
Ingemar Linusson, Fastighetschef, Skövde kommun
Per Lovborn, Fastighetsstrateg, Skövde kommun
Ann-Chatrine Olsson, Lokalstrateg, Sundbybergs stad
Linda Björn, Arkitekt, Marge arkitekter
Ante Runnquist, Learning & Cange manager, Codesign 

Peter Bragnér, Rektor, Huddinge kommun 
Emanuel Ksiazkiewicz, Ordförande i utbildningsnämnden,  
Botkyrka kommun 
Caroline Fleming, Arkitekt, TOTAL arkitektur och urbanism ab
Johan Granqvist, Arkitekt, TOTAL arkitektur och urbanism ab

©
 A

b
ili

ty
 P

ar
tn

er
 2

0
1

7

Konferenskod: OFF1398

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

KEYNOTE SPEAKER 
Peter C. Lippman
Associate AIA, REFP, 
M.Psych, B.Arch,  
Australien

SPECIELLT INBJUDEN
Stefan Östman
Arkitekt
Liljewall arkitekter 

SPECIELLT INBJUDEN
Märit Jansson
Ph D och universitetslektor i 
landskapsplanering
Sveriges  
lantbruksuniversitet

MODERATOR OCH TALARE
Magnus Nyberg Blixt
Förstelärare 
Huddinge kommun

SPECIELLT INBJUDEN
Susanne Ramel 
Arkitekt
Marge arkitekter

SPECIELLT INBJUDEN
Maria Hernberg
Landskapsarkitekt och  
avdelningschef
WSP

FRAMTIDENS SKOL- OCH  
FÖRSKOLEMILJÖER 2017

Tid 
Konferens 15-16 mars 2017 

Plats 
Bygget konferens 
Norrlandsgatan 11 
111 43 Stockholm  
Tel: 08-522 468 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens skol- och förskolemiljöer – hur svara upp mot behoven?
• Framtidens lärmiljöer – arkitektur för framtidens lärande, en god studiemiljö och ett gott socialt  

sammanhang 
• Skolan som ett kommungemensamt förbättringsarbete – så identifierar du mål och värden med  

projektet och får alla att arbeta mot gemensamma mål
• Utmanande och trygga utemiljöer i skolan och förskolan – så skapar du utemiljöer baserat på  

gällande riktlinjer och som utgår från barnens behov
• Lokalresurser och ekonomi – så tänker du nytt kring nyttjandet av kommunens resurser för att  

skapa hållbara lokaler för framtiden
• Trender och tendenser kring framtidens gränsöverskridande skol- och förskolmiljöer

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av

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
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

Goda skäl att delta på konferensen

• Öka dina kunskaper om hur du bygger upp en process och framgångsrika arbetssätt för strategisk  
 planering av skolan och förskolans lokaler

• Inspiration till hur du möter framtida lokalbehov genom en ökad samordning samt effektivare  
 arbetssätt från planläggning till färdig byggnad

• Lyssna till hur andra kommuner jobbar med skol- och förskoleutveckling parallelt med utvecklingen  
 av lokalerna

• Fördjupa dig i planering och utformning av framtidens skol- och förskolelokaler för att skapa  
 attraktiva lärmiljöer som är flexibla och långsiktigt hållbara

• Uppdatera dig inom metoder för samverkan under planering och byggnation av skolor och förskolor  
 för att nå målen för ekonomi, teknik och pedagogik 

• Ta del av kreativa metoder för att modernisera befintliga skolor och förskolor samt deras inne-  
 och utemiljöer

• Lyssna till forskning och beprövad erfarenhet av utformning av framtidens lärmiljöer – svenska  
 och internationella praktikfall

• Lär dig mer om hur du integrerar barnperspektivet i utformningen av skolans och förskolans  
 utemiljö

• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet

 Konferens 15-16 mars  

Förnamn Efternamn  e-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 2 februari Boka senast 2 mars Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.980 kr 7.780 kr  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 exkl. moms, per person.

1.500 kr rabatt
700 kr rabatt

KONFERENS  
15-16 MARS 2017 
STOCKHOLM

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 organi-
sations 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 evene-
mang 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 varumärket 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 
 

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2017
KONFERENS 15-16 MARS • BYGGET KONFERENS • STOCKHOLM

Källa: TOTAL arkitektur och urbanism ab Källa: Liljewall arkitekter

Källa: TOTAL arkitektur och urbanism ab

Källa: ORIGO arkitekter & fotograf Lasse Olsson

Källa: ORIGO arkitekter & fotograf Lasse Olsson

4,2 i snittbetyg  på de fem senaste  konferenserna

Arrangeras av:

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

GÅ HELA TEAMET!
Boka flera personer – pris från 5.980 kr

Den hälsofrämjande och förebyggande 

ELEVHÄLSAN 2017
– systematiskt arbete där elevhälsan verkar förebyggande och hälsofrämjande  
för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö

INSPIRERAS AV INTRESSANTA PRAKTIKFALL

4 Värmdö kommun
4 Täby kommun
4 Lindesbergs kommun
4 Sundsvalls kommun
4 Malmö stad

4 Norrköpings kommun
4 Växjö kommun 
4 Katrineholms kommun
4 Raoul Wallenbergskolan
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Konferenskod: OFF1414

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

SPECIELLT INBJUDEN
David Edfelt 
Leg psykolog och författare 
Provivus

SPECIELLT INBJUDEN
Gudrun Löwendahl  
Björkman 
Specialpedagog, författare 
och föreläsare 
GLB åtgärdsprogram 

SPECIELLT INBJUDEN
Johan Bjureberg 
Leg psykolog,  
doktorand 
Karolinska Institutet

ELEVHÄLSAN 2017

Tid 
Konferens 27-28 mars 2017 

Plats 
Piperska muren
Scheelegatan 14
Stockholm
Tel: 08-545 538 30

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

UR INNEHÅLLET 

• Den senaste forskningen gällande strategier och förhållningssätt beträffande barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Hur du bedriver elevhälsoarbetet systematiskt och skapar en tvärprofessionell samverkan som tar 
vara på hela elevhälsans potential 

• Så kan elevhälsan övergå från ett åtgärdande arbete till ett mer förebyggande och hälsofrämjande 
arbetssätt

• Så skapar du en likvärdig och inkluderande skolmiljö som främjar lärande och utveckling

• Effektfulla metoder, arbetssätt och förhållningssätt att tillämpa för kunskapsutveckling och bättre  
måluppfyllelse

• Hur du bygger upp en organisationsstruktur för ett väl fungerande elevhälsoteam 

• Så kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska hemmasittande

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av

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
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

Goda skäl att delta på konferensen
• Uppdatera dig kring den senaste forskningen gällande strategier och förhållningssätt beträffande  
 barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Lär dig mer om hur du bedriver elevhälsoarbetet systematiskt och skapar en tvärprofessionell  
 samverkan som tar vara på hela elevhälsans potential 

• Ta del av hur andra kommuner har lyckats skifta åtgärdande arbete till ett mer förebyggande  
 och hälsofrämjande arbetssätt

• Få ökade kunskaper om hur du skapar en likvärdig och inkluderande skolmiljö som främjar  
 lärande och utveckling

• Lyssna till hur kollegor byggt upp en organisationsstruktur för ett väl fungerande elevhälsoteam 

• Möjlighet att lära dig mer om effektfulla metoder, arbetssätt och förhållningssätt att tillämpa för  
 kunskapsutveckling och bättre måluppfyllelse

• Få inblick i hur du kan arbeta främjande och förebyggande för att minska hemmasittande

• Nätverka och utbyt erfarenheter med dina branschkollegor ute i kommunerna och skolorna!

 Konferens 27-28 mars 2017 

Förnamn Efternamn  e-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 10 februari Boka senast 17 mars Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.480 kr 6.980 kr  7.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.980 kr exkl. moms per person.

1.000 kr rabatt
500 kr rabatt

NATIONELL  
KONFERENS  
27-28 MARS 2017 
STOCKHOLM

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 organi-
sations 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 evene-
mang 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 varumärket 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 
 

ELEVHÄLSAN 2017
NATIONELL KONFERENS 27-28 MARS 2017 • STOCKHOLM

MODERATOR 
Matz Nilsson 
Förbundsordförande 
Sveriges Skolledarförbund

SAMARBETSPARTNERS 

Läs mer på  

www.abilitypartner.se

Framtidens 
skoladministratör  
2017 
1-2 februari 2017 
Stockholm

Framtidens skol-  
och förskolemiljöer  
2017 
15-16 mars 2017 
Stockholm

Elevhälsan 2017 
27-28 mars 2017 
Stockholm
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Konferenskod: OFF1418

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

STORA KVALITETSDAGEN FÖR 

FÖRSKOLAN 2017
Tid och plats
Konferens Malmö  
28 mars

Scandic Triangeln  
Triangeln 2, Malmö 
Telefon: 040-693 47 00

Tid och plats 
Konferens Stockholm  
6 april

Näringslivets Hus  
Storgatan 19, Stockholm 
Telefon: 08-522 061 00

 Konferens Malmö 28 mars  Konferens Stockholm 6 april 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Boende i Malmö
Scandic Triangeln, Triangeln 2. Tel: 040-693 47 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Triangeln. 

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

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 10 februari  Boka senast 17 mars Ordinarie pris

KONFERENS 4.480 kr 4.980 kr 5.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv 3.980 kr exkl. moms per person.

1.000 kr rabatt
500 kr rabatt


