Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

FÖRSKOLA I UTVECKLING
Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen
ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling
NATIONELL KONFERENS 4-5 FEBRUARI 2015 I STOCKHOLM
Ur innehållet

• Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola genom
systematiskt kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap och
professionellt lärande
• Praktiskt systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – organisation
och arbetssätt för att implementera ett långsiktigt hållbart
kvalitetsarbete med tydlig koppling till förskolans uppdrag
• Utveckling på vetenskaplig grund – så kan forskning och
förskolutveckling gå hand i hand i formandet av en högkvalitativ
förskola
• Ledarskap i förskolan – att skapa ett vinnande lag och
tillsammans höja kvaliteten och utveckla framtidens förskola
• Dokumentation och pedagogisk uppföljning som verktyg för att
nå en ökad måluppfyllelse
Speciellt inbjudna

Katina Thelin
Fil. Dr i pedagogiskt arbete med
inriktning mot skolutveckling
Karlstads universitet

Magdalena Molin
Utredare
Skolinspektionen

Carl-Henrik Adolfsson
Fil.Dr. i pedagogik och lektor
Linnéuniversitetet

Matz Nilsson
Förbundsordförande
Sveriges skolledarförbund

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Peter Lindström, Chef förskola, Jönköpings kommun
Marie Gustafsson, Områdeschef förskola, Göteborgs stad
Anna-Maria Andersson, Verksamhetsutvecklare, Göteborgs stad
Kirsi Pihl, Förskolechef, Huddinge kommun
Ingalill Gustavsson, Förskolechef, Stockholms stad
Hanna Wirde, Biträdande förskolechef, Stockholms stad
Maria Mellerstedt, Utvecklingsledare, Sundsvalls kommun
Anna- Lena Rehnberg, Pedagogiskta, Sundsvalls kommun
Victoria Andersson, Förskolechef, Helsingborgs stad
Ann Åberg, Förskollärare och pedagogista, Stockholms stad
Karin Montén, Utvecklingsledare förskola skola, Lunds kommun
Eva Grandelius, Förskolechef, Lunds kommun

Succékonferens

– fullbokad vid förra tillfället
”Mycket bra! Varierande föreläsningar och bra kvalitet!”
”Alla föredrag var mycket intressanta!”
”Många intressanta föreläsningar, lyfte fram både stora
och små kommuner, olika arbetssätt”
”Bra talare, bra lokaler, mycket bra mat, bra
arrangemang!”

Malin Lindman, Förskollärare, Lunds kommun

Konferensen om förskolans kvalitetsarbete för dig som
utvecklingsledare eller förskolechef!

Samarbetspartner

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

FÖRSKOLA I UTVECKLING
Onsdagen den 4 februari

inneburit ett långsiktigt arbete för alla. Hur man arbetar för att skapa
en helhet och ett sammanhang i det systematiska kvalitetsarbetet.

09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:30 Konferensen inleds
PRAKTIKFALL

09:40 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
– så skapar du en hållbar struktur för utveckling som
bygger på vetenskaplig grund och genomsyrar hela
organisationen

• Organisation och arbetssätt för att skapa en hållbar struktur för
det systematiska kvalitetsarbetet och nå ett fungerande kvalitetshjul
• Så arbetar vi med utformning av värdegrund, vision och mål och
kopplar det till kvalitetsarbetet
• Hur man som huvudman kan förhålla sig till och arbeta med
ansvaret att knyta ihop förskolornas kvalitetsarbete för att ta fram
en sammanhållen helhet
• Framtidens förskola i Jönköping – så arbetar vi med förbättringsplaner samt förskolutveckling på vetenskaplig grund
Peter Lindström
Chef förskola
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun har rankats som en av de fyra bästa förskolkommunerna i landet och har en lång erfarenhet av systematiskt
kvalitetsarbete inom förskolan. Utifrån sin roll som huvudman,
berättar Peter hur man organiserar det systematiska kvalitetsarbetet samt når ett fungerande kvalitetshjul på de olika nivåerna. Han
ger också exempel på vad som är på gång inom förskolutveckling i
Jönköpings kommun där man bland annat arbetar med förskola på
vetenskaplig grund i projektet ”Små barns lärande”.

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

11:00 Strategier och arbetssätt för att implementera
ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete i
organisationen

• Så har Norra Hisingen gått från vision och mål till långsiktig och
systematisk kvalitetsutveckling
• Hur vi identifierade framgångsfaktorer och förbättringsområden
och satte upp tydliga mål för att nå en ökad måluppfyllelse
• Dialog och kompetensutveckling – viktiga nycklar i vårt arbete
med att implementera en pedagogisk vision och nya arbetssätt
• Utvecklingsområden och mål för 2015 däribland pedagogiska
miljöer och pedagogiska arbetssätt i linje med läroplanen
Marie Gustafsson
Områdeschef förskola
Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad
Anna-Maria Andersson
Verksamhetsutvecklare
Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, Göteborgs stad
När Norra Hisingens stadsdelsförvaltning bildades, efter en sammanslagning av tre stadsdelar, upptäckte man skillnader i kvaliteten
mellan de olika förskolorna. Stadsdelen behövde arbeta ihop en ny
organisation, få alla att arbeta mot samma mål och förbättra kvalitetssäkringen. Marie och Mia har varit med från början och kommer att
berätta om en resa mot en ny organisation och nya processer som

EXPERTANFÖRANDE

11:50 Ledning och styrning av utvecklingsarbetet – att
leda utifrån en gemensam idé om vad verksamheten
står för och vill åstadkomma
•
•
•
•

Vad ska vi med verksamhetsidéer till?
Behövs de och hur ska de i så fall vara utformade?
Vem beslutar om innehållet i en verksamhetsidé?
Exempel på olika sätt som vi tenderar att använda verksamhetsidé
som ledningsverktyg i syfte att utveckla förskolans verksamhet
Katina Thelin
Fil. Dr i pedagogiskt arbete med inriktning mot
skolutveckling
Karlstads universitet

Människors sätt att se på sin arbetsplats och dess verksamhet varierar.
Samtidigt visar skolutvecklingsforskningen att det är viktigt att medarbetare i förskolan har ett gemensamt synsätt i vissa frågor kring verksamheten. Under anförandet berättar Katina om hur man kan förstå
och använda verksamhetsidéer i förskolans praktik. Utgångspunkten
för anförandet tas i Katinas forskning kring verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. Katina Thelin är Fil. Dr i pedagogiskt arbete med
inriktning mot skolutveckling och universitetslektor vid Karlstads
universitet. Hon disputerade i november 2013 med avhandlingen:
”Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet”. Katina arbetar också som
vetenskaplig ledare i Centrum för kunskapsbildning i Sundsvall.

12:40 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL

13:40 Ledarskap i en kvalitativ och lärande förskola
– så skapar du engagemang och stöttar medarbetarna
i det pedagogiska uppdraget
• Ledarskap som bränsle i förändringsarbetet! Att skapa
delaktighet och driva utveckling
• Pedagogisk dokumentation som förhållningssätt istället för metod
• Organisation och arbetssätt som bidrar till att medarbetarna
fokuserar på lärandeuppdraget och utmanar barns lärande
• Lärdomar, tips och rekommendationer kring hur man får medarbetarna att vara engagerade och vilja utveckla sig själv och
verksamheten
Kirsi Pihl
Förskolechef
Huddinge kommun
Det blir allt viktigare att utveckla ledarskapet i förskolan för att lyckas
med uppdraget om att skapa en likvärdig och lärande förskola. Aktuell
forskning visar att ett nära och tydligt ledarskap i förskolan har direkt
påverkan på den pedagogiska kvaliteten. Kirsi är förskolechefen som
blev ”Årets ledare 2012” för sitt visionära och engagerade ledarskap
med stort fokus på medarbetarnas pedagogiska uppdrag. Under
anförandet berättar hon om viktiga nycklar för ett framgångsrikt ledarskap, medarbetarskap och pedagogisk utveckling.

14:30 Hållbart kvalitetsarbete i Lunds kommun – så gör
du det systematiska kvalitetsarbetet till en naturlig del
av förskolans verksamhet och innehåll
• Hur har vi organiserar oss i Lund Öster för att få förskola och
skola till en sammanhållen helhet
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FÖRSKOLA I UTVECKLING
• Att arbeta utifrån förhållningssättet att innehåll, arbetssätt och
organisation samverkar för att barnens utveckling och lärande
ska främjas på bästa sätt
• Hur vi arbetar för att hitta kärnan i kvalitetsarbetet och integrera
det i verksamheten
Karin Montén
Utvecklingsledare förskola/skola
Lund Öster, Lunds kommun
Eva Grandelius
Förskolechef
Lund Öster, Lunds kommun
Malin Lindman
Förskollärare
Lund Öster, Lunds kommun
I Lunds kommun har man utvecklat processer för systematiskt
kvalitetsarbete utifrån en sammanhållen syn på förskolan och skolan.
Fokus för kvalitetsarbetet är att arbeta systematiskt men alltid utifrån
ett samlat grepp på utveckling och verksamhetens innehåll. Karin,
Eva och Malin berättar om hur man organiserat och hittat arbetssätt
som fungerar vad gäller att göra kvalitetsarbetet till något som är till
gagn för barnen och som blir en naturlig del av förskolans vardag.              

15:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE

15:50 Utveckling på vetenskaplig grund och att nå en
långsiktigt hållbar förändring

• Vad innebär det att utveckla förskolan på vetenskaplig grund?
Principer för samspelent mellan forskning och systematisk
förbättring
• Vad är viktigt att tänka på inför att man påbörjar sin ”utvecklingsresa”?
• Organisation, styrning och ledarskap – hur kan du skapa bra
förutsättningar för utveckling?

Hur Kalmar kommun utvecklar förskolan och dess
kvalitet i nära samverkan med forskning – viktiga
nycklar i arbetet med analys och utveckling

• Hur arbetar du med analys och utveckling för att skapa den förskola du vill ha i framtiden?
• Vikten av att ta fram underlag för analys som handlar om barns
erfarenheter och lärande samt vad förskolan bidrar med
• Exempel på metoder för att samla in information och skapa underlag till analys, dess tillämpning och styrkor och svagheter:
- Observationer
- Föräldraenkäter
- Barnintervjuer
- Dokumentation
• Så arbetar du med informationen från underlagen genom grundläggande principer för analys såsom jämförelse, tolkning och
förklaring
• Exempel på hur Kalmar kommuns förskolepersonal och förskolechefer arbetar med analys och utveckling
Carl-Henrik Adolfsson
Fil.Dr. i pedagogik och lektor
Linnéuniversitetet
I samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun pågår
ett forsknings- och lokala skolutvecklingsarbetet ”Lärande skola

och förskola i Kalmar”. Carl-Henrik är vetenskaplig ledare för
programmet och berättar hur Kalmar kommun utvecklar förskolan
och dess kvalitet genom utveckling på vetenskaplig grund. Du får
ta del av erfarenheter av hur man implementerar det systematiska
kvalitetsarbetet och arbetar med uppföljning och analys.

PRAKTIKFALL

16:40 Utvärdering som grund för utveckling – hur du
arbetar med att tillvara resultaten från kvalitetsarbetet
för att förbättra verksamheten och synliggöra barns
lärande

• Hur vi arbetar utifrån ett gemensamt ansvar för alla pedagoger att
följa upp, reflektera över och förbättra utifrån resultat
• Hur en tydlig politisk målsättning och väl förankrade processer för
styrning underlättar vår kvalitetsutveckling
• Så har vi mejslat fram verktyg och arbetssätt som underlättar för
mätning, reflektion och förbättringsplaner
• Barnens lärande som navet i utvecklingsarbetet – så arbetar vi
med att säkerställa att nya arbetssätt verkligen gör någon skillnad
för barnens utveckling
Ingalill Gustavsson
Förskolechef, Hammarby sjöstads förskolor
Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
Hanna Wirde
Biträdande förskolechef, Hammarby sjöstads förskolor
Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
Hammarby sjöstads förskolor blev vinnare av Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2013 för ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete. Man har uppmärksammats för att ha byggt upp en
organisation där alla medarbetare känner engagemang och ansvar
för helheten. Ingalill och Hanna berättar hur man arbetar systematiskt och tillsammans med mätning och utvärdering för att utveckla
verksamheten. Hur man utgår från barnens utveckling och lärande
och också får dem delaktiga i förändringsarbetet.

17:30 Sammanfattning av den första konferensdagen
17:40 Den första konferensdagen avslutas
Torsdagen den 5 februari

08:30 Registrering med kaffe och smörgås
09:00 Den andra konferensdagen inleds
EXPERTANFÖRANDE

09:10 Tillsyn och inspektion 2015 – så skapar du
förutsättningar för ett kvalitetsarbete som säkerställer
verksamheternas kvalitet och likvärdighet

• Aktuellt om Skolinspektionens tillsyn från och med 2015
• Vilka bedömningsgrunder kommer förskoleverksamheten att
utvärderas utifrån?
• Hur kan du och din organisation förbereda er inför en inspektion?
• Exempel på vad du bör prioritera i det systematiska kvalitetsarbetet
Magdalena Molin
Utredare
Skolinspektionen
Magdalena är utredare på Skolinspektionen och arbetar med
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tillsyn och inspektion inom förskolan och skolan. Under anförandet
presenterar hon Skolinspektionens nya riktlinjer för tillsyn som börjar
gälla från och med januari 2015. Du får höra hur du bör förhålla
dig till de nya riktlinjerna samt hur du på bästa sätt utvecklar det
systematiska kvalitetsarbetet och förbereder din organisation inför
en kommande inspektion.

10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

10:40 Att skapa en effektiv och hållbar process för
kvalitetsutveckling i förskolan – vägen till en likvärdig
förskola i Sundsvall

• Hur ett förbättringsarbete med tydlig målsättning om ökad likvärdighet i förskolan resulterade i en helt ny medvetenhet och tänk
kring kvalitet och utveckling
• Så har en gemensam värdegrund och kunskapssyn varit ett bra
styrmedel i arbetet med att utveckla förskolans verksamhet
• Hur vi ökar lärandet i organisationen genom införandet av nätverk
för förskolechefer, pedagogistor och pedagoger.
• Att utveckla förskolan inifrån - erfarenheter av att inifrån och gemensamt ta fram förskolans kvalitetsindikatorer
Maria Mellerstedt
Utvecklingsledare, Centrum för kunskapsbildning
Sundsvalls kommun
Anna-Lena Rehnberg
Pedagogista, Matfors/Stöde skolområde
Sundsvalls kommun
I Sundsvalls kommun har man arbetat fram en gemensam verksamhetsidé som grund för att utveckla en kvalitativ och likvärdig förskola.
Maria och Anna-Lena berättar om erfarenheter av att arbeta med
utveckling ”inifrån” och processen hur man tagit fram kvalitetsindikatorer som bygger på alla medarbetares delaktighet. Hur kvalitetsindikatorerna medverkat till reflektion och dialog kring uppdraget i
läroplanen och blivit ett arbetsverktyg med vars hjälp pedagogerna
kan driva kvalitetsutveckling med barns utveckling och lärande i fokus.
De beskriver vinsterna med att våga tänka nytt kring organisation och
olika yrkeskategoriers roller för att förverkliga en lärande organisation.
Kommunen har också uppmärksammats för sitt kvalitetsarbete nu
senast då Lucksta förskolor fick SIQ utmärkelsen ”Bättre skola 2013”.

11:30 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL

12:30 Att skapa ett vinnande lag där pedagogerna får
möjlighet att växa i sin yrkesroll och som människor

• 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?
• Från vision till praktik – så skapar vi möjligheter för förskollärarnas
professionella utveckling genom exempelvis nya roller såsom
försteförskollärare, pedagogisk handledare/pedagogista, litteraturpedagog, processledare med mera
• Förskollärarens olika roller och professionella utveckling – därför
är det viktigt att lyfta fram det bästa i varje person och synliggöra
styrkor, förmågor och kompetenser
• Problematisering av karriärstjänster inom förskolan – hur bör vi
förhålla oss till tjänsternas tillsättning, utformning och användning
för bästa resultat?

Victoria Andersson
Förskolechef
Helsingborgs stad
Under anförandet berättar Victoria om sitt ledarskap i förskolan och
hur man arbetar för att skapa möjligheter för utveckling för förskollärarna. Allt utifrån staden vision om att förverkliga barns och ungas
drömmar. Du får höra om praktiskt ledarskap och medarbetarskap
i förskolan där man på olika sätt skapat möjligheter för förskollärarnas professionella utveckling, bland annat genom att skapa
nya roller. Helsingborgs stad var också först ut i landet med förste
förskollärare och de första nio tjänsterna tillsattes i maj 2014.

DISKUSSIONS OCH ERFARENHETSUTBYTE

13:20 Förskolan som en lärande organisation och
förskolechefens roll och uppdrag

Under detta pass diskuterar vi hur vi tillsammans kan utveckla
förskolan genom att skapa strukturer och förutsättningar för lärande
på alla nivåer. En panel kommer att ge sina olika perspektiv på vad
som behövs göras för att möjliggöra en förskola med fokus på en
gemensam värdegrund och kollegialt lärande samt vad som är
förskolechefens roll och uppdrag.

Medverkande:
Matz Nilsson
Förbundsordförande
Sveriges skolledarförbund
Victoria Andersson
Förskolechef
Helsingborgs stad

14:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

14:30 Pedagogiskt dokumentationsarbete tillsammans
med barnen – motorn i kvalitetsarbetet
• Hur du kan se på skillnaderna mellan dokumentation och
pedagogisk dokumentation?
• Exempel på hur arbetet med pedagogisk dokumentation
fungerar som en ständigt pågående uppföljning och utvärdering
av verksamheten
• Exempel på hur barnen kan bli delaktiga i arbetet med
pedagogisk dokumentation
• Organisation för ett utforskande och reflekterande arbetssätt:
- ett pedagogiskt år
- projektstrukturer
- reflektionsverktyg
- veckostruktur
- reflektionsmöten tillsammans med barnen
• Miljön som den tredje pedagogen – exempel på miljö och
material i ett utforskande arbetsätt
Ann Åberg
Förskollärare och pedagogista i
Äppelviken-Ålstens förskolor
Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
Ann är en mycket uppskattad föreläsare som utifrån sin kunskap
och erfarenhet berättar om arbetet med pedagogisk dokumentation
på en avdelning inom Äppelviken-Ålstens förskolor. Du får ta del av
flera exempel på metoder och arbetssätt för pedagogiskt dokumen-
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tationsarbete tillsammans med barnen - motorn i kvalitetsarbetet.
Ann Åberg är förskollärare och pedgogista i Äppelviken-Ålstens
förskolor, Bromma stadsdelsförvaltning och konsult för Reggio
Emilia institutet i Stockholm. Hon är också författare, tillsammans
med Hillevi Lenz-Taguch, till den mycket uppskattade boken
”Lyssnandets pedagogik”.

Goda skäl att delta på
konferensen:
•

Få fördjupade kunskaper om vad din förskola behöver
förändra för att bli en mer likvärdig och högkvalitativ
förskola med ett större fokus på lärande

•

Lär dig mer om analys i kvalitetsarbetet och hur du utifrån
observationer, dokumentation, barnintervjuer och föräldraenkäter på olika sätt analyserar underlagen

•

Uppdatera dig om det senaste inom utveckling av förskolan
för att skapa en trygg förskola med högre måluppfyllse

•

Inspiration till nya arbetssätt för att få ett fungerande
”kvalitetshjul” och en bättre dialog på alla nivåer inom
förskolan

•

Ökade kunskaper om hur du kan ta ett helhetsgrepp kring
utveckling av förskolan och nå en ökad måluppfyllelse

•

Ta del av erfarenheter och kunskap om att skapa bästa
möjliga förutsättningar för förskolläraren att utföra sitt
uppdrag

•

Lär dig mer om ledarskapet i förskolan och hur du kan skapa
ett vinnande lag där förskollärare och barn trivs och där alla
barn har samma förutsättningar

•
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.

Få aktuell kunskap om hur du följer upp arbetet i förskolan
för att se vilken effekt som verksamheten har på barnens
lärande och utveckling

•

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.

Möjligheter att lära dig mer om hur du implementerar ny
arbetssätt i skolan i enlighet med forskning och beprövad
erfarenhet

•

Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från
hela landet!

16:30 Konferensen sammanfattas och avslutas

Fler konferenser från Ability Partner

Kvalitet och utveckling i skolan
Konferens 18-19 november 2014 | Stockholm

Framtidens skol- och förskolemiljöer
Konferens 2-3 februari 2015 | Stockholm

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!
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

Om Ability Partner

Läs mer om våra övriga evenemang på
www.abilitypartner.se
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Anmälan till: FÖRSKOLA I UTVECKLING
Tid & plats
Konferens 4-5 februari 2015
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Pris

99%

Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma
organisation som bokar plats samtidigt.
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Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person
3, 4, 5 osv endast 5.480 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
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.
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6.280 kr

7.480 kr

1.200 kr

6.980 kr

7.480 kr

500 kr

Boka senast 14 november

Konferens - 2 hela dagar  
Boka senast 19 december

Konferens - 2 hela dagar
Boka efter 19 december

Allmänna villkor

7.480 kr
.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Konferens - 2 hela dagar

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 dröjsmålsränta 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 deltagarplats 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 avbokning 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 evenemang. 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.

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

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 slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.
Kontaktamattias.halvarsson@par.se
hakan.bjorkholmen@par.sesåså
berättar
han
mer.
Kontakta
berättar
han
mer.
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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 deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.
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