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SPRÅKINTRODUKTIONS- 
PROGRAMMET 2016
Mottagande, kartläggning, organisation och språkutveckling 

UR INNEHÅLLET 

• Att upprätta en effektiv och framgångsrik organisation för språkintroduktionsprogrammet 

• Social och pedagogisk kartläggning för en kvalitativ och effektiv skolgång

• Nå effekt i introduktionsarbetet genom bättre samverkan mellan lärare och studie- och yrkesvägledare 

• Ökad måluppfyllelse genom att jobba smart och integrerat med IKT, yrkesutbildningar och ämneskurser

• Utveckla er verksamhet utifrån aktuell forskning – så upplever eleverna språkintroduktionsprogrammet

SAMARBETSPARTNER

TALARE OCH PRAKTIKFALL
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Arrangeras av

NATIONELL SKOLKONFERENS  

26-27 OKTOBER 2016 
STOCKHOLM

Nytt tillfälle av succékonferensen!

Fullsatt och 4,4 i betyg  

vid förra tillfället



ONSDAG 26 OKTOBER 2016

12:30 Registrering

13:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över ordet till konferensens moderator

Matz Nilsson
Ordförande
Sveriges Skolledarförbund

Matz är förbundsordförande sedan 2012 och var tidigare skolchef 
i Malmö. Han blev medlem i Sveriges Skolledarförbund 1997, var 
under några år vice ordförande i Blekingedistriktet och har ingått i 
förbundets centrala framtidsgrupp. Matz har också varit internationell 
informatör där han bland annat arbetade med demokratiseringspro-
cessen i Sydafrika. Han har bred erfarenhet av tjänstgöring i olika 
skolformer, alltifrån förskollärare i Rinkeby stadsdelsförvaltning till 
utbildningsdirektör i Malmö stad.

PRAKTIKFALL
13:30 Att nå en effektiv och kvalitativ organisation  
och process kring mottagande och kartläggning av 
nyanlända
• Att organisera internt för smidiga flöden vid mottagandet av de 

nyanlända eleverna

• Så ser processen ut från pedagogisk kartläggning och  
studie- och yrkesvägledning till fortlöpande bedömning av 
elevens kunskapsutveckling

• Hur vi arbetar med kartläggning för att bättre matcha och skapa 
förutsättningar för en kvalitativ skolgång och utbildning

Caroline Kinberg
Samordnande SVA lärare
Helsingborgs stad

Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad har under det se-
naste åren utvecklat sina arbetssätt kring mottagandet av nyanlända 
i grundskolan och gymnasieskolan. Fokus för utvecklingsarbetet har 
varit att förbättra elevernas progression där processen och stöttning-
en av eleverna är viktiga delar samt det utvecklade arbetsmetoderna 
för kartläggning och matchning. Under anförandet kommer Caroline 
att berätta hur man arbetar med kartläggning och matchning för att 
hålla en hög kvalitet i elevens skolgång och utbildning. 

14:20 Eftermiddagsmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:50 Framgångsfaktorer för ett resurseffektivt  
mottagande av nyanlända i skolan
• Så skapar vi en framgångsrik och resurseffektiv organisation för 

mottagande av nyanlända elever

• Delkurssystem, en väg till framgång

• Språkintroduktionen, allas angelägenhet
 
Jan Holmquist 
Gymnasiedirektör
Stockholm stad

Hjördis Lönnberg 
Rektor  
Sprintgymnasiet
Stockholm stad

Pernilla Ericols
Rektor  
Globala gymnasiet
Stockholm stad

Under detta anförande kommer Jan, Hjördis och Pernilla att berätta 
om hur de skapar en resurseffektiv organisation för mottagande av 
nyanlända elever. Stockholms stad är den kommun i Sverige som 
tar emot flest nyanlända och där det krävs att det blir rätt från början 
både ekonomiskt och organisationsmässigt. 

PRAKTIKFALL
15:50 Social, medicinsk och pedagogisk kartläggning 
för bättre skolgång och utbildning på rätt nivå
• Hur arbeta systematiskt med mottagandet och kartläggningen 

vid stor volym av nyanlända elever? 

• Så skapar vi framgångsrika rutiner för lyckosam hantering och 
individanpassad utbildning

• Varför vi valt att göra både en social, medicinskt och en  
pedagogisk kartläggning av eleverna och vilka resultat vi ser

• Så hanterar vi effektivt och framgångsrikt sekretessen med  
kartläggning 

Petra Lindborg 
Socionom
Kristianstads kommun   

Magdalena Åkesson
Pedagog
Kristianstads kommun 

På mottagningsenheten Slussen i Kristianstads kommun arbetar 
man med ett mottagande av hela familjen. Presentationen redovisar 
tankarna bakom modellen och hur samarbetet med mottagande 
skolor ser ut.

16:40 Moderatorn sammanfattar den första konferens-
dagen 

Välkomna på mingel 
och nätverkande!
Passa på att nätverka och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!
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Sagt om Ability Partners tidigare konferenser:

”Allsidigt, välplanerat och intressant”

”Bästa konferensen jag har varit på”

”Mycket bra konferens! Fick många bra tips att ta 
med mig till arbetet och

som jag hoppas och tror att vi på skolan kommer att 
ha mycket nytta av.”

”Att lyckas få tag på så många bra föreläsare är 
riktigt bra”

”Jag är mycket nöjd med konferensen, mycket  
givande föreläsningar och mingel”



TORSDAG 27 OKTOBER 2016

09:00 Samling, kaffe och smörgås

09:30 Moderatorn inleder konferensens andra dag

EXPERTANFÖRANDE
09:40 Mötet mellan nyanlända elever och skolorna 
– hur upplever de språkintroduktionsprogrammet 
och hur kan det anpassas på bästa sätt? 
• Ta del av den senaste forskningen kring nyanlända elever på 

gymnasieskolan

• Hur upplever eleverna språkintroduktionsprogrammet och vad 
betyder det för deras framtida val av studier och arbete?

• Vad säger forskningen om vad som krävs i mötet mellan skolan 
och de nyanlända eleverna för att det i slutändan ska leda till en 
hög måluppfyllelse?

Hassan Sharif 
Doktorand 
Uppsala universitet 

Hassans doktorsavhandling behandlar nyanlända gymnasieele-
vers möte med det svenska utbildningssystemet. Syftet med 
avhandlingen är att få en förståelse och analysera vad som 
händer när dessa elever börjar på språkintroduktionsprogram-
met. Hassans forskning innefattar även hur faktorer såsom 
kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten 
inverkar på gymnasieungdomars praktiker i och utanför utbild-
ningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Under 
anförandet får du ta del av senaste forskning om nyanlända 
elevers syn på språkintroduktionsprogrammet.

10:40 Förmiddagskaffe och nätverkande 

PRAKTIKFALL
11:10 Samverkan mellan modersmålsundervisningen 
och svenska som andra språk för att öka möjligheten 
för eleverna att nå skolans kunskapsmål 
• Studiehandledarens och SVA lärarens roll – att bättre dra nytta 

av olika kompetenser för en kvalitativ och snabb integrering och 
språkutveckling

• Kartläggning av kunskaper - så används modersmålsundervisning 
för en rättvisare och korrekt bedömning 

• Så når du en effektiv studiehandledning som möter elevernas 
behov

• Effektivare samverkan och kommunikation mellan lärare och 
studiehandledare för smidigare processer

Hennie Kesak 
Utbildningssamordnare
Värnamo kommun

Frida Björklund
Lärare enheten för flerspråkighet 
Värnamo kommun

Språkintroduktionsprogrammet för nyanlända på gymnasie-
skolan Figy i Värnamo kommun bedriver undervisning för 68 
elever från 20 olika länder där en del är analfabeter och vissa är 
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ensamkommande flyktingpojkar. Introduktionsprogrammet har 
funnits i tre år och är indelat i fem klasser. Under anförandet 
berättar Hennie och Frida om framgångsrik språkhandledning 
och hur man nått en nära samverkan mellan SVA lärarna och 
studiehandledarna.

12:00 Lunch 

EXPERTANFÖRANDE
13:00 Att nå en hållbar process för studie- och 
yrkesvägledning med elevens behov i fokus 
• Studie- och yrkesvägledarens roll för en professionell vägledning 

av nyanlända elever 

• I mötet med eleven – om vikten av att få eleven att känna sig 
sedd och trygg samtidigt som mötet präglas av tydlighet och att 
skapa rätt förväntningar

• Lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas olika roller – hur vi 
genom att tydliggöra våra roller kan samarbeta bättre och nå en 
smidig process kring eleven

Leif Andergren
Föreläsare och författare

Leif Andergren är författare, inspiratör och föreläsare på frilans- 
basis. Han är fil.mag. och har studie- och yrkesvägledarexamen 
samt gymnasielärarexamen i historia och samhällskunskap. 
Han har tidigare arbetat på Malmö högskola och på the  
University of the South Pacific i Fiji. Leif har skrivit de tre  
böckerna Samtala, Vägleda och Vägledarens val.

PRAKTIKFALL
14:00 Undervisning på vetenskaplig grund för ett 
bättre lärande
• Vad vi kan vi lära av den senaste hjärnforskningen i utvecklingen 

av vår egen undervisning?

• Hur vi har tagit fram ett koncept för undervisning på  
vetenskaplig grund inom det naturvetenskapliga programmet

• Så arbetar forskare, pedagoger och elever tillsammans utifrån 
konceptet ”Hjärngym”

• Vad vi kan se för vinster med de nya arbetssätten generellt och i 
synnerhet inom språkintroduktionsprogrammet

Frank Wedding  
Rektor  
Halmstads kommun

Sara Karlsson 
Förstelärare 
Halmstads kommun

Frank är rektor och Sara är förstelärare för det naturvetenskap-
liga programmet på Kattegattgymnasiet i Halmstads kommun. 
De berättar om projektet ”Hjärngym” där man sedan 3 år tillbaka 
arbetar med undervisning på vetenskaplig grund inom flera gym-
nasieprogram och nu även inom språkintroduktionsprogrammet. 
Hör om intressanta erfarenheter där forskare, pedagoger och 
elever arbetar tillsammans för ett bättre lärande.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

SPRÅKINTRODUKTIONSPROGRAMMET 2016
NATIONELL SKOLKONFERENS 26 - 27 OKTOBER 2016 • STOCKHOLM



PRAKIKFALL
15:20 IKT för att arbeta språkutvecklande och 
stödja elevernas lärande
• Hur kan IKT-verktyg hjälpa elever i deras språkutveckling och 

skapa ökad motivation och lust för lärandet?

• Hur du som pedagog kan arbeta för att stödja språk-, läs- och 
skrivundervisningen och individanpassa undervisningen med 
hjälp av digitala verktyg 

• Konkreta tips och idéer kopplat till IKT som komplement till övrig 
undervisning

Jenny Edvardsson 
Förstelärare inriktning svenska/språkutveckling/IKT
Wendesgymnasiet

Jenny har under flera år arbetat som skolledare men sedan 
sommaren 2014 arbetar hon som lärare. Som skolledare  
arbetade hon mycket med att implementera ny teknik i  
undervisningen. Hon var nominerad till Guldäpplet 2015, ett 
pris för lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT. För 
att bli nominerad till detta pris krävs att lärare både visar på 
bredden och djupet av den digitala förnyelse som sveper över 
skolan. Det är lärare, som med inspiration och stort personligt 
engagemang, lyfter eleverna och i ett kollegialt samarbete, 
lokalt och via nätet, använder de digitala verktyg som  
hävstänger för framtiden.

16:20 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:30 Moderatorn avslutar konferensen
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Nominerad till 
Guldäpplet 2015

Inspireras av 6 högaktuella praktikfall
• Lär dig mer om hur du kan ha beredskap för mottagande av  
  nyanlända elever även om du inte alltid vet vilka behov  
  eleverna har 

• Ta del av hur du på ett systematiskt sätt kan kartlägga både  
  kunskaper och hälsoeffekter för en bättre utbildning för  
  eleverna

• Lär dig mer kring effektiv och framgångsrik samverkan och  
  bättre kommunikation mellan SVA lärare, modersmålslärare,  
  studiehandledare och studie- och yrkesvägledare för en mer  
  individanpassad utbildning och god språkutveckling

• Lyssna till hur yrkesutbildningar vävda med Språkintroduktions- 
  programmet skapar bättre förutsättningar och gynnar  
  språkutvecklingen

• Inspireras av 7 högaktuella praktikfall!

• Lyssna till hur IKT kan användas för att förbättra skolans och  
  de nyanländas resultat

• Ta del av den senaste forskningen kring nyanlända  
  gymnasielevers syn på språkintroduktionsprogrammet för   
  bättre förståelse av vilka behov de har för bättre anpassning 

• Nätverka och utbyt erfarenheter med dina kollegor ute i  
  kommunerna och Sveriges gymnasieskolor! 

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 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
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Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

Succékonferensen  

tillbaka!

VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATSEN

Framtidens skoladministratör 2016  
Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
KONFERENS 26-27 SEPTEMBER 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 

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, se-
minarier, 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.

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

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 Botkyrka kommun
4 Södertälje kommun

4 Gävle kommun
4 Värmdö kommun

•  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.

Vi bryter passet för kaffe och nätverkande kl.14.30-15.00

16:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

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
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Konferenskod: OFF1380

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

  Konferens 26-27 september

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

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

PRISER / PERSON Boka senast 1 juli Boka senast 12 september 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 och plats 
Konferens 26-27 september 2016

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

Framtidens skoladministratör 2016

2 hela dagar konferens  

– nätverka och lyssna till  

ledande experter och praktikfall! 

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

STORA  
SPECIALPEDAGOGIKDAGEN
Aktuell forskning och praktiska metoder för skolan  

UR INNEHÅLLET 

• Bättre förutsättningar för elever med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar – så utvecklar du skolan från den senaste forskningen

• Förebyggande och hälsofrämjande arbete – så stöttar du  
pedagogerna att arbeta strukturerat med tidiga insatser

• Lärmiljö och pedagogiska strategier – förbättra elevernas skolresultat 
genom att utforma lärmiljöer som ser till elevens individuella behov

• Samverkan kring elever i behov av stöd – effektiva arbetssätt som 
leder till ett mer samlat och effektivt elevstöd

• Handledning och coachning – så leder du effektivt och får  
pedagogerna att växa och driva utvecklingen

TA DEL AV BEPRÖVAD ERFARENHET  
OCH PRAKTISKA METODER
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Konferenskod: OFF1377

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

STORA SPECIALPEDAGOGIKDAGEN

Tid och plats
Konferens Stockholm  
11 oktober 2016 

Piperska muren 
Scheelegatan 14 
Telefon: 08-545 538 30

Tid och plats 
Konferens Göteborg  
13 oktober 2016 

Hotel Riverton 
Stora badhusgatan 26
Telefon: 031-750 10 00

 Konferens Stockholm 11 oktober  Konferens Göteborg 13 oktober 

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

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

PRISER / PERSON Boka senast 1 juli Boka senast 23 september Ordinarie pris

KONFERENS 3.990 kr 4.490 kr 5.490 kr

Konferensen arrangeras på två orter. Välj det datum och den ort som passar dig bäst!

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.

1.500 kr rabatt
1.000 kr rabatt

KONFERENS STOCKHOLM  
11 OKTOBER 2016 

KONFERENS GÖTEBORG  
13 OKTOBER 2016

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

Arrangeras av

FÅ CHANS TILL FÖRDJUPNING MED NÅGRA AV SVERIGES LEDANDE EXPERTER

Sven Bölte 
Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk 
vetenskap och föreståndare för Center of 
Neurodevelopmental Disorders (KIND)

Karolinska Institutet

Missa inte detta pass där du får ökade  
kunskaper om barns kognitiva funktioner och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
kopplat till den senaste forskningen.

Anna Borg 
Skolsamordnare 

Center of Neurodevelopmental  
Disorders (KIND) Karolinska Institutet 

Ta del av aktuell forskning som hjälper oss att 
förstå hur vi ska utveckla organisationen och 

dess arbetssätt för att nå en lärmiljö som moti-
verar och stöttar alla elever till bättre resultat.

Gunilla Carlsson Kendall 
Leg. psykolog 

Provivus
 

Få ökade kunskaper om hur du coachar 
pedagoger att utveckla effektiva strategier i 

mötet med elever och föräldrar. 

PRAKTIKFALL

Liselott Wihlbäck 
Specialpedagog 
Umeå kommun

FRAMTIDENS SKOLADMINISTRATÖR
Utvecklas i din roll som skoladministratör i  
grundskolan

26-27 SEPTEMBER 2016

Läs mer på www.abilitypartner.se

STORA SPECIALPEDAGOGIKDAGEN
Aktuell forskning och praktiska metoder för skolan

Väj den ort som passar dig bäst: 

11 OKTOBER 2016 I STOCKHOLM

13 OKTOBER 2016 I GÖTEBORG

Läs mer på www.abilitypartner.se

Succé konferensen är 
tillbaka! Fullbokad i  

februari, boka din plats 
redan idag!



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.

 

Som medlem i Sveriges skolledarförbund  
erhåller du 10 % rabatt på aktuellt pris. Glöm  
inte att uppge att du är medlem vid anmälan.  
Rabatten går ej kombineras med andra rabatter  
eller erbjudanden.
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Konferenskod: OFF1378

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

 Konferens  26-27 oktober 2016 

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

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

PRISER / PERSON Boka senast 16 september Boka senast 14 oktober Ordinarie pris

KONFERENS 6.980 kr 7.480 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 5.480 kr exkl. moms per person.

1.500 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Tid och plats 
Konferens 26-27 oktober 2016
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Språkintroduktionsprogrammet 2016

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!


