Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

SPRÅKINTRODUKTIONSPROGRAMMET 2016
Mottagande, kartläggning, organisation och språkutveckling
NATIONELL SKOLKONFERENS 10-11 FEBRUARI 2016 • STOCKHOLM
UR INNEHÅLLET

• Att upprätta en effektiv och framgångsrik organisation
för Språkintroduktionsprogrammet med ett respektfullt
mottagande och god progression
• Så arbetar du systematiskt med social och pedagogisk
kartläggning av eleverna för bättre och mer kvalitativ
skolgång och utbildning
• Effektivare samverkan och kommunikation mellan SVA
lärare, modersmålslärare och studiehandledare för god
språkutveckling och bättre individanpassad utbildning
• Att väva in yrkesutbildningar, IKT och andra ämneskurser för ökade chanser att nå kunskapsmålen samt
skapa bättre förutsättningar när målen inte uppfylls
• Den senaste forskningen kring nyanlända gymnasieelevers syn på Språkintroduktionsprogrammet och hur
anpassa den för bästa resultat

TALARE OCH PRAKTIKFALL

SPECIELLT INBJUDEN

Maria Norrby
Verksamhetschef Gymnasieskolan
Helsingborgs stad

Kenneth Gonzalez
Lärare i möbel- och inredningssnickeri
Enskede Gårds gymnasium

Anders Eriksson
Politiskt sakkunnig
Utbildningsdepartementet

Annette Holm Persson
Antagningschef
Helsingborgs stad

Emmy-Linda Svensson
Förstelärare i svenska som andraspråk
Enskede Gårds gymnasium

MODERATOR

Kristian Nilsson
Enhetschef Slussen
Kristianstads kommun

Britt-Marie Wallhult
Samordnare språkintroduktion
Mölndals Stad

Matz Nilsson
Ordförande
Sveriges Skolledarförbund

Hennie Kesak
Utbildningssamordnare
Värnamo kommun

Lilian Lama
Gymnasiesamordnare
Sollentuna kommun

Anette Sternevi
Rektor för Språkintroduktionen
Värnamo kommun

Kristina Carmryd
Enhetschef CIFS
Sollentuna kommun

Hassan Sharif
Forskare
Uppsala universitet

Jenny Edvardsson
Förstelärare inriktning svenska/
språkutveckling/IKT
Wendesgymnasiet

SAMARBETSPARTNER

Arrangeras av:
BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se
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ONSDAG 10 FEBRUARI 2016

12:30 Registrering och nätverkande
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. Han var bland annat internationell
informatör och arbetade med demokratiseringsprocessen i
Sydafrika. Matz har bred erfarenhet av tjänstgöring i olika skolformer
under sin karriär från förskollärare i Rinkeby till utbildningsdirektör i
Malmö.

SPECIELLT INBJUDEN

13:10 Regeringsuppdrag: Språkintroduktionsprogrammet – vägen till ett nationellt program
Anders Eriksson
Politiskt sakkunnig
Utbildningsdepartementet
Politiskt sakkunnig åt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida
Hadzialic sedan oktober 2014. Arbetar främst med frågor som rör
gymnasieskolan, yrkesutbildningen och ungdomspolitik. Under detta
anförande kommer han att berätta om Utbildningsdepartementets
arbete med Språkintroduktionsprogrammet.

PRAKTIKFALL

14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

15:10 Framgångsfaktorer för ett resurseffektivt
mottagande av nyanlända i skolan
• Så skapar vi en framgångsrik och resurseffektiv organisation för
mottagande av nyanlända elever
• Ersättning för nyanlända elever – hur får vi ersättning och
kommunens ansvar
• Så handlägger vi våra ärenden för smidigare processer och
snabb utslussning till skolorna
Lilian Lama		 Kristina Carmryd
Gymnasiesamordnare 		 Enhetschef CIFS
Sollentuna kommun		 Sollentuna kommun
Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna, CIFS, är
en enhet som ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever,
modersmålsverksamhet och studiehandledning i kommunala och
fristående skolor i Sollentuna. Olika kompetenser såsom samordnare, psykolog, modersmålslärare och skolläkare samverkar vid
mottagandet. Lillian och Kristina kommer här att berätta om deras
arbete med mottagning och handläggning av de nyanlända eleverna.
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret ansvarar för gymnasieskolan, kommunala aktivitetsansvaret 16-19 år komvux, SFI särskild
utbildning för vuxna och arbetsmarknadsinsatser.

PRAKTIKFALL

16:00 Kartläggning och bedömning av nyanlända
elevers kunskaper och språkutveckling
• Hur kartlägga och bedöma elevers kunskaper för rätt nivå på
utbildningen direkt från första skoldagen
• Så hanterar och validerar du elevers tidigare betyg från
hemlandet för en rättvis och korrekt bedömning
• Konkreta metoder, tips och råd

13:50 Att upprätta en effektiv och framgångsrik
organisation för Språkintroduktionsprogrammet för
ett respektfullt mottagande och god progression

Talare meddelas på konferensens webbplats.

• Att skapa en flexibel organisation för bästa möjliga beredskap
för mottagande av nyanlända elever

16:45 Social och pedagogisk kartläggning för bättre
skolgång och utbildning på rätt nivå

• Så organiserar du internt för smidiga flöden vid mottagandet av
de nyanlända eleverna

• Hur arbeta systematiskt med mottagandet och kartläggningen
vid stor volym av nyanlända elever? Så skapar vi framgångsrika
rutiner för lyckosam hantering och individanpassad utbildning

• Hur planera för en god beredskap för mottagande av nyanlända
elever när man inte vet vilket stöd eleverna kommer att ha
behov av?
• Kan organisation påverka progression?
Maria Norrby		 Annette Holm Persson
Verksamhetschef Gymnasieskolan		 Antagningschef
Helsingborgs stad		 Helsingborgs stad
Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg har under det senaste
året genomfört stora förändringar i sättet att ta emot nyanlända
både i grundskolan och i gymnasieskolan. Syftet är att skapa en
organisation som gynnar elevernas progression där kartläggning och
vägledning är viktiga verktyg men också systematiskt kvalitetsarbete.
Under detta anförande kommer Maria och Annette att berätta om
hur de skapar en flexibel organisation, ett respektfullt mottagande
och arbetar med att stärka kvaliteten på språkintroduktion.

PRAKTIKFALL

• Varför vi valt att göra både en social och en pedagogisk kartläggning av eleverna och vilka resultat vi ser
• Så hanterar vi effektivt och framgångsrikt sekretessen med kartläggning
Kristian Nilsson
Enhetschef Slussen
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.
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17:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar
konferensens första dag

Välkomna på mingel
och nätverkande!

Passa på att nätverka och utbyta
erfarenheter med kollegor från
hela landet!

TORSDAG 11 FEBRUARI 2016

08:30 Kaffe och nätverkande

På Enskede Gårds gymnasium har Emmy-Linda och Kenneth
utformat ett arbetssätt där språkundervisning och språkinriktad
ämnesundervisning samverkar i deras undervisning. Under denna
presentation tar de upp hur deras samarbete växt fram och
utformats och ger också exempel på hur detta ser ut i vardagen.

PRAKTIKFALL

11:30 Samverkan mellan modersmålsundervisning
och svenska som andraspråk för att öka möjligheten
för eleverna att nå skolans kunskapsmål
• Studiehandledares – och SVA lärares roll och hur framgångsrikt
använda kompetensen för bättre och snabbare integrering och
språkutveckling
• Kartläggning av kunskaper – så används modersmålsundervisning
för en rättvisare och korrekt bedömning

09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag

• Hur kan studiehandledning genomföras och hur koppla
samman med de utmaningar eleverna upplever för att nå
kunskapsmålen?

EXPERTANFÖRANDE

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

09:10 Mötet mellan nyanlända elever och skolorna
– hur upplever eleverna 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 är resultatet från forskningen och vilka rekommendationer
finns gällande mötet mellan skolan och de nyanlända eleverna
för en kvalitativ undervisning med hög måluppfyllelse?
Hassan Sharif
Forskare
Uppsala universitet

Hennie Kesak
Utbildningssamordnare
Värnamo kommun

Anette Sternevi
Rektor för Språkintroduktionen
Värnamo kommun

På gymnasieskolan Figy i Värnamo går 68 elever från 20 olika
länder på Språkintroduktionsprogrammet för nyanlända. Några
är analfabeter och vissa är ensamkommande flyktingpojkar.
Introduktionsprogrammet har funnits i tre år och är indelat i fem
klasser. Under detta anförande kommer Hennie och Anette
bland annat att prata om deras arbete med språkhandledning
och SVA lärarens roll.

12:20 Lunch
PRAKTIKFALL

Hassans doktorsavhandling behandlar nyanlända gymnasieelevers möte med det svenska utbildningssystemet. Syftet med
avhandlingen är att få en förståelse och analysera vad som
händer när dessa elever börjar på Språkintroduktionsprogrammet. Hans forskning innefattar även hur faktorer som kön och
etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar
på gymnasieungdomars praktiker i och utanför utbildningen,
liksom utbildningens socialiserande verkningar. Ta del av hans
forskningsresultat som utgår från nyanlända elevers syn på
Språkintroduktionsprogrammet.

13:20 Att framgångsrikt planera för att säkerställa
elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen i tid och
hur göra när det inte finns möjlighet

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

Studie- och yrkesvägledare för bättre förutsättningar
för eleverna

PRAKTIKFALL

• Studie- och yrkesvägledares roll för att vägleda nyanlända elever
ut på arbetsmarknaden

10:30 Språkutveckling invävd i ämnesundervisningen
• Kollegialt lärande kring språkinriktad undervisning

• Erfarenhetsutbyte andraspråkslärare och yrkeslärare i
samsyn och gemensamma referensramar kring språket som
gynnar elevernas utveckling av kunskaper och färdigheter i
alla ämnen
Kenneth Gonzalez
Lärare i möbel- och
inredningssnickeri
Enskede Gårds gymnasium

Emmy-Linda Svensson
Förstelärare i svenska
som andraspråk
Enskede Gårds gymnasium

• Hur hittar vi rätt modeller för alla nyanlända elever så de når
kunskapsmålen?
• Vad göra när eleven inte hinner nå alla kunskapsmålen?
• Så har vi vävt in yrkesutbildningar och andra ämneskurser för
effektiv skolgång även då kunskapsmålen inte uppfylls

• Hur kopplas studie- och yrkesvägledning med de utmaningar
som eleven upplever för bättre förutsättningar?
• Effektivare samverkan och kommunikation mellan lärarkåren och
studie- och yrkesvägledare för smidigare processer och bättre
förutsättningar för eleverna
Britt-Marie Wallhult
Samordnare språkintroduktion
Mölndals Stad
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På Krokslättsgymnasiet i Mölndal har man inom ramen för
språkintroduktion jobbat med att hitta alternativ för de elever
som inte hinner få ihop tillräckligt många betyg för ett nationellt
program. Under presentationen ges exempel på de pedagogiska utmaningar som finns och även några konkreta exempel
på lösningar.

14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

Nom
Guld inerad t
ill
äpple
t 201
5

15:00 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?

Goda skäl att delta på konferensen
• 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

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

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

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

• Inspireras av 8 högaktuella praktikfall!

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.

16:00 Moderatorn sammanfattar konferensen
16:10 Moderatorn avslutar konferensen

• 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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KOMMANDE SKOLKONFERENSER

Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

BÄTTRE SKOLSTART
FÖR NYANLÄNDA

gar samt om ni är flera från samma
gt.

NATIONELL SKOLKONFERENS 1-2 DECEMBER 2015 • STOCKHOLM

3 bokningar

a organisation så betalar person
ms för konferensen.

RIS

UR INNEHÅLLET

• De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever
– mottagande och skolgång (proposition 2014/15:45)

ORDINARIE RABATT

80 kr

8.480 kr

1.500 kr

80 kr

8.480 kr

1.000 kr

80 kr

-

• Den senaste forskningen och praktiska erfarenheter kring nyanlända
barns lärande – vilka metoder är mest lämpade för att nå kunskapsmålen?
• Hur du arbetar framgångsrikt med mottagandet av nyanlända elever
– organisation, roller och ansvar på kommunen och ute på skolorna

-

• Hur du kan planera elevers skolgång utifrån kunskapsnivå så att det
ges möjligheter till undervisning som möter deras behov och
förutsättningar så att fler kan nå kunskapsmålen

99%

kunder
av våra erar oss
end
rekomm du också!
ta
– tes

1 04

• Lär dig mer om att säkerställa och fördela resurser för
mottagandet av nyanlända

HUVUDTALARE

HUVUDTALARE

Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet

MODERATOR
Johan Adler
Verksamhetschef
Sigtuna kommun

SPECIELLT INBJUDEN
Sofia Kalin
Jurist
Skolverket

ess

ällda
Konferenskod: OFF1346

© Ability Partner 2015

SPECIELLT INBJUDEN
Matz Nilsson
Ordförande
Skolledarna

TA DEL AV 7 PRAKTIKFALL FRÅN

Nihad Bunar
Författare och professor
Stockholms
universitet

SPECIELLT INBJUDEN
Andrés Brink
Utredare
Skolinspektionen

Helsingborgs stad
Södertälje kommun
Solna stad
Stockholms stad
Malmö stad
Göteborgs stad
Borås stad

SPECIELLT INBJUDEN

SPECIELLT INBJUDEN
Maria Rönn
Vice ordförande
Lärarförbundet

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

Fokus på kvalitet och utveckling

gar samt om ni är flera från samma
gt.

KONFERENS 27-28 JANUARI 2016 • STOCKHOLM

3 bokningar

1.000 kr

• Nya Läroplanstexter för fritidshem – viktiga uppdateringar
kring förändringarna

80 kr

6.980 kr

500 kr

80 kr

-

Fokus på kvalitet och utveckling
27-28 JANUARI 2016

• Nya allmänna råden – så uppfyller du kraven i
styrdokumenten
• Skola och fritidshem i pedagogisk samverkan
– hur når vi dit?

-

h dokumentation. Ovanstående rabatter
anden. Obs! Alla priser är exkl. moms.

1 04

FRITIDSHEM 2016

UR INNEHÅLLET

ORDINARIE RABATT
6.980 kr

80 kr

Läs mer på www.abilitypartner.se

SAMARBETSPARTNER

FRITIDSHEM 2016

a organisation så betalar person
ms för konferensen.

Paneldebatt: Hur kan vi öka likvärdigheten och säkerställa
kompetensen i skolor med de tuffaste förutsättningarna?

Anna Medin
Jurist
Skolverket

Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

RIS

Framgångsrikt mottagande och hur du skapar goda
förutsättningar för att eleverna ska nå kunskapsmålen
1-2 DECEMBER 2015

• Så kan du arbeta systematiskt med kartläggning av de nyanlända
– bedömning av deras kunskaper

h dokumentation. Ovanstående rabatter
anden. Obs! Alla priser är exkl. moms.

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

• Fritidshemmets didaktik – så skapas hållbar
kunskap och meningsfullt lärande

99%

Läs mer på www.abilitypartner.se

• Lekens betydelse för lärandet – så utnyttjar du
rasten för ökad måluppfyllelse

kunder
oss
av våra
nderar
rekommedu också!
a
– test

• Konkreta exempel på systematiskt kvalitetsarbete på fritids – i praktiken
• Ta del av hur andra utvecklat förmågor genom – modern barnsyn, IKT, jämställdhetsarbete,
inkluderande arbetssätt, värdegrundsarbete, kollegialt lärande och konstruktiv konflikthantering

ans
!

SPECIELLT INBJUDEN

SPECIELLT INBJUDEN

SPECIELLT INBJUDEN

Olof Jonsson
Rastaktivist
Lekrum

Ann S Pihlgren
Filosofie doktor i pedagogik
Ignite Research Institute

Hadar Nordin
Fritidsevangelist
Fritidspedagogik.se

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

ällda
Konferenskod: OFF1348

© Ability Partner 2015

ess

Andréas Nyberg
Fritidspedagog, skribent
Umeå kommun

Emma Hedström
Förstelärare i fritidshem
Täby kommun

Susanne Yttergren
Fritidspedagog, lärare Umeå
universitet, Umeå kommun

Anna Heikman, Biträdande
rektor, fritidspedagog
Södertälje kommun

Linnea Malmsten
Lärare F-6
Nacka kommun

Therese Clevenpalm
Fritidspedagog och arbetslagsledare, Södertälje kommun

Stina Hedlund
Fritidspedagog
Nacka kommun

Thomas Björkvik
Bitr. rektor
Nacka kommun

Jonas Pettersson
Lärare i Fritidshem
Kungsbacka kommun

Beatrize Johansson
Fritidspedagog
Nacka kommun

Karin Fridholm
Utvecklingspedagog
Sundsvalls kommun
Jenny Byström
Pedagog på fritidshemmet
Sundsvalls kommun
Lilibeth Svedberg
Fritidspedagog i grundsärskolan
Uppsala kommun

I SAMARBETE MED

Arrangeras av:
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Anmälan till: SPRÅKINTRODUKTIONSPROGRAMMET 2016
Tid & plats

Pris

Konferens 10-11 februari 2016
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

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

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 5.480 kr exkl. moms för konferensen.

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.

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 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.

PERIOD

PRIS

ORDINARIE RABATT

Boka senast 11 december
Konferens - 2 hela dagar

6.980 kr

8.480 kr

1.500 kr

Boka senast 22 januari
Konferens - 2 hela dagar

7.480 kr

8.480 kr

1.000 kr

Boka efter 22 januari
Konferens - 2 hela dagar

8.480 kr

-

-

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

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

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.
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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 deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.
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