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Att styra och leda den kommunala
skolan mot en ökad måluppfyllelse

ONSDAGEN 26 MARS

08.00–09.45
Registrering, kaffe

09.45–10.00
Underhållning i Victoriahallen
Elever från Stockholms läns musik- och kulturskolor bjuder på musik

10.00–12.30

12.30–14.00 Lunch
13.30 –13.50 Heta stolen
Intervjuer direkt från scenen på entrétorget.
KommunAktuellts chefredaktör Lena
Hörngren intervjuar en intressant person
inom skolområdet på temat att leda och styra
den kommunala skolan mot ökad måluppfyllelse.

14.00–15.30
Parallella seminarier – Pass 1

Skolriksdagen öppnas
Ilmar Reepalu,
Svenska Kommunförbundets ordförande

(Samtliga seminarier dubbleras 16.00–17.30)

Min bild av svensk skola
Thomas Östros (s), utbildningsminister

B Når svensk skola måluppfyllelse?

Bilder av svensk skola –
en hearing om synen på skolan
Svensk skola debatteras ofta och intensivt med
fokus på barns och ungdomars lärande och utveckling. Det finns många olika bilder av den svenska
skolan. Hur påverkar dessa skolverksamheten?
Våra programledare för en dialog med de medverkande om deras bilder. De olika bilderna möts och
konfronteras. En elev- och lärarpanel kommenterar bilderna.
Medverkande:
Lena Hallengren (s), biträdande utbildningsminister
Jan Björklund (fp), oppositionsborgarråd,
Stockholms stad
Lina Winkler, ordförande
Elevorganisationen i Sverige
Göran Thunhammar, vd Svenskt Näringsliv
Lena Nyberg, Barnombudsman
Olle Stenholm, Allmänhetens pressombudsman
Ingrid Pramling, professor
Göteborgs Universitet
Olle Holmberg, rektor Lärarhögskolan Malmö
Gunilla Edin, skolchef Partille kommun
Generaldirektören för Skolverket
Panel med elever och lärare

A Maxtaxans effekter
för måluppfyllelsen i förskolan

C Gör läraryrket ännu mer attraktivt! –
Projektet ”Attraktiv skola” visar
hur man startat
D Elevinflytande nödvändigt för ökad
måluppfyllelse – tar kommunerna
och skolorna sitt ansvar?
E

Styra eller styras – håller staten på att
återta makten över skolan?

F

Visst spelar vi roll! –
om rollen som förtroendevald

G Utblick ger insikt – varför visar
finska skolor toppresultat?
H En god lärmiljö –
nödvändig för att nå målen
J

Löser gymnasiekommitténs förslag
framtidens behov av gymnasial
kompetens?

K Många vill styra skolan – styrning och
störning av skolans måluppfyllelse

15.30–16.00 Kaffe
Elever från Stockholms läns musik- och kulturskolor bjuder på musik

16.00–17.30
Parallella seminarier – pass 2

PROGRAMLEDARE:

Annika Hagström och Jens Orback

17.30–19.30 Italiensk buffé

TORSDAGEN 27 MARS

För övriga deltagare
Tankar om styrning och ledning
Förutsättningar och möjligheter för att utöva ledarskap i olika typer av målstyrda organisationer
varierar. Stefan Carlsson vd Apoteket AB och
Bodil Jönsson professor vid Lunds Tekniska högskola ger sina tankar och reflektioner kring ledarskapets förutsättningar och betingelser. En dialog
förs med de medverkande kring deras erfarenheter av att styra och leda olika organisationer. Hur
kan deras erfarenheter tillföra nya tankar och
angreppssätt för ledare inom den kommunala
skolan?
Medverkande:
Kerstin Brunnberg, programdirektör
Sveriges Radio
Kari Fastén, experience manager,
Accenture Technology Solutions
Anders Milton, generalsekreterare
Röda Korset
Håkan Sörman, stadsdirektör
Södertälje kommun
Leif Andersson, rektor Faluns kommun
Vi möter också representanter från Kungälvs
kommun som tagit ett helhetsgrepp för att
målstyra den kommunala verksamheten.
PROGRAMLEDARE:

Stefan Carlsson och Bodil Jönsson

12.00–13.30 Lunch
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För förtroendevalda
Gruppmöten arrangerade av de politiska
partierna.

Utdelning av
Kvalitetsutmärkelsen
Svensk Skola 2003
Vivi-Ann Nilsson, ordförande
i domarkommittén

KV

13.30–14.00

SE

08.30–12.00
Parallella program

N S K S KOL
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Mottagaren av priset intervjuas av Jens Orback
och Annika Hagström

14.00–15.30
I kristallkulan – hur kan svensk
skola nå ökad måluppfyllelse?
Hur ser vårt samhälle ut i framtiden och vad
kommer detta att betyda för svensk skola? Våra
medverkande tittar i ”kristallkulan” och ger sina
tankar om framtiden. Tillsammans med programledarna reflekterar de kring samhällsutvecklingen
de närmaste decennierna. Hur kommer den kommunala skolan att klara bl.a. personalförsörjning,
ekonomi och att möta barn och ungdomars framtida villkor och behov?
Medverkande:
Thomas Fürth, forskningsledare Kairos Future
Joakim Palme, chef för Institutet för Framtidsstudier
Ylva Hambraeus Björling, vd IT-företagen
Sandro Scocco, direktör AMS
Clas Olsson, chefekonom Svenska Kommunförbundet
Per Gärdsell, Bunkefloprojektet, överläkare Malmö
Lina Winkler, ordförande
Elevorganisationen i Sverige
Mikael Damberg, ordförande SSU
Gunilla Edin, skolchef Partille kommun
Generaldirektören för den nya
Skolutvecklingsmyndigheten
Ordförande i MUF (utses i november 2002)
PROGRAMLEDARE:

Annika Hagström och Jens Orback

13.00 –13.20 Heta stolen
Intervjuer direkt från scenen på entrétorget.
KommunAktuellts chefredaktör Lena
Hörngren intervjuar en intressant person
inom skolområdet på temat att leda och styra
den kommunala skolan mot ökad måluppfyllelse.

15.30
Avslutning, kaffe
Elever från Stockholms läns musik- och kulturskolor bjuder på musik

Att styra och leda den kommunala skolan mot en ökad måluppfyllelse

PARALLELLA SEMINARIER 26 MARS
A

Maxtaxans effekter
för måluppfyllelsen i förskolan

Skolverket och Svenska Kommunförbundet har undersökt de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
effekterna av maxtaxan i ett antal kommuner. Barngruppernas storlek och barnens vistelsetider har ökat samtidigt som personaltätheten minskat. Hur påverkar reformen möjligheten att nå läroplanens mål? Diskussion
mellan experter, forskare och kommunrepresentanter.
Ingrid Pramling professor Göteborgs
Universitet, Ursula Armbruster undervisningsråd Skolverket, Marcus Holmberg ekonom Svenska Kommunförbundet. Representanter från kommuner som deltagit
i undersökningarna.

MEDVERKANDE:

SAMTALSLEDARE:

B

Annika Hagström

Når svensk skola måluppfyllelse?

I samband med läraravtalet i december 2000 gjordes en
överenskommelse mellan Svenska Kommunförbundet
och Lärarorganisationernas samverkansråd om att tillsätta ett gemensamt nationellt råd för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling. Rådet skall under avtalsperioden följa och utvärdera hur skolan och förskolan
förmår åstadkomma ökad måluppfyllelse. Rådets verksamhet presenteras och framtagna resultat diskuteras.
MEDVERKANDE: Kjell-Olof Feldt ordförande Rådet,
Metta Fjelkner ordförande Lärarnas Riksförbund,
Eva-Lis Preisz ordförande Lärarförbundet, Evert
Lindholm förbundsdirektör Svenska Kommunförbundet, Peter Holmberg kanslichef Rådet. Representanter från skolor kopplade till Rådet.
SAMTALSLEDARE:

C

Ann Lindgren

Gör läraryrket ännu mer attraktivt! –
Projektet ”Attraktiv Skola”
visar hur man startat

Behovet av att behålla och nyrekrytera personal till
skolan ökar alltmer. Den partsgemensamma satsningen
”Attraktiv Skola” startades med syfte att stärka kvaliteten i skolan och öka läraryrkets attraktivitet. Vi möter tre
delprojekt och diskuterar hur man kan höja kvaliteten,
öka måluppfyllelsen och göra läraryrket mer attraktivt.
Hur kan deras erfarenheter ge oss nya uppslag och idéer
för att klara personalbehovet framöver?
MEDVERKANDE: Per Thalin projektledare Attraktiv
Skola. Representanter från tre delprojekt.
SAMTALSLEDARE:

Fredrik Belfrage

D

Elevinflytande nödvändigt för ökad
måluppfyllelse – tar kommunerna
och skolorna sitt ansvar?

Av läroplanerna framgår att varje barn/elev skall utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar, för sitt
lärande och sin arbetsmiljö. Hur ser elevinflytandet ut i
dag? Vi får inledningsvis en överblick av de generella
förutsättningarna för elevinflytande och hur dessa har
utvecklats i relation till ambitionerna i läroplanerna.
Elevorganisationen i Sverige och Sveriges elevråd – SVEA
ger sin syn på elevinflytande. Därefter förs en dialog med
de medverkande kring kommunernas och skolornas ansvar och hur man kan skapa goda förutsättningar för
elevernas inflytande.
MEDVERKANDE: Lina Winkler ordförande och Anders
Davén vice ordförande Elevorganisationen i Sverige,
Linus Olofsson ordförande och Johanna Tjernström
informatör Sveriges elevråd – SVEA, Maria Kindstedt
(v) kommunalråd Hudiksvalls kommun, Lars-Inge
Stomberg (m) ordförande i barn- och utbildningsnämnden Partille kommun, Gunilla Zackari, kansliråd Utbildningsdepartementet.
SAMTALSLEDARE:

E

Jenny Dielemans

Styra eller styras – håller staten på att
återta makten över skolan?

För drygt 10 år sedan kommunaliserades den svenska
skolan. Uppfattningen var då att staten endast skulle
styra med nationella läroplaner och med ett regelverk
som successivt skulle reduceras. Under senare år har
staten genom riktade bidrag och insatser direkt till
skolverksamheten ökat sin styrning av skolan. Genom
kvarhållande av omfattande regelverk begränsas fortfarande kommunernas möjlighet att organisera sin
skolverksamhet.
MEDVERKANDE: Gunnar Wetterberg samhällspolitisk
chef SACO, Jonny Nilsson (s) statssekreterare Utbildningsdepartementet, Britta Rundström, direktör
Svenska Kommunförbundet, Carl-Olov Bengtsson (s)
Kommunalråd Växjö kommun, Inger Davidsson (kd)
Utbildningsutskottet, Agneta Granberg (m) vice ordförande utbildningsnämnden Göteborgs stad.
SAMTALSLEDARE:

Christer Pettersson

SAMTLIGA SEMINARIER DUBBLERAS • Välj ett mellan 14.00–15.30 och ett mellan 16.00–17.30

F

H

Visst spelar vi roll! –
om rollen som förtroendevald

Den målstyrda skolan ger de kommunala nämnderna
en komplex roll. Deras uppdrag är att forma och leda en
lokal styrprocess som gör att skolan når sina mål. Några
av de viktigaste inslagen i en sådan process är en tydlig
roll- och ansvarsfördelning mellan olika beslutsnivåer i
kommunen, god kommunikation mellan nämnden och
verksamheten, och systematiska utvärderingar av skolans resultat. Under seminariet möter vi politiker som
deltagit i Svenska Kommunförbundets satsning för att
stärka skolans politiska ledarskap.

En god lärmiljö –
nödvändig för att nå målen

Skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö är allt oftare i fokus. Att skapa en god lärmiljö för barn, ungdomar
och personal är av stor betydelse, om man vill nå goda
resultat i skolan. Lindängeskolan i Malmö arbetar med
att skapa en god arbetsmiljö under mottot gemenskap,
respekt, empati, trygghet och ansvar. Vallentuna kommun tar ett helhetsgrepp på skolans fysiska miljö och
dess betydelse för lärandet. I en dialog med de medverkande ges exempel på skapande av en god lärmiljö.

Ann-Sofie Bergeling (kd) Linköpings
kommun, Ulf Genitz (c) Vara kommun, Rolf Persson
(s) Olofströms kommun, Eva-Lena Arefäll, utredare
Svenska Kommunförbundet, Lotten von Heijne och
Ritva Norrby, organisations- och kvalitetsutvecklare
Gotlands kommun.

MEDVERKANDE: Lena Dranger-Isfält, arkitekt Skolhusgruppen, Per Malmberg professor Arbetslivsinstitutet,
Göran Nydahl skolchef och Lennart Tillborg chef för
samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentuna kommun,
Jeanette Ranelycke rektor tillsammans med elever och
lärare från Lindängeskolan och förtroendevalda i
Malmö stad.

SAMTALSLEDARE:

SAMTALSLEDARE:

MEDVERKANDE:

G

Ingela Agardh

J

Utblick ger insikt – varför visar
finska skolor toppresultat?

Hur ligger Sverige till i ett internationellt perspektiv?
Vad kan vi lära av skolutvecklingen i andra länder? Vad
mäter man egentligen vid internationella jämförelser?
Vilka exempel från andra länder kan vi använda oss av
för att nå ökad måluppfyllelse? Finland uppvisar klart
bättre resultat än Sverige när det gäller läsning och
matematik. Vad beror det på? Hur långt räcker svenska
elevers kunskaper vid studier utomlands?
MEDVERKANDE: Ulf P Lundgren, professor Uppsala
Universitet, Albert Tuijnman professor Institutet för internationell pedagogik i Stockholm, Gustav Wikström,
chef för undervisningsärenden Finlands Kommunförbund, Ingrid Lindkvist-Stenman rektor och Helena
Pettersson elevkårsordförande Mattlidens skola Esbo.
Svenska studenter som studerat utomlands.
SAMTALSLEDARE:

Jens Orback

Löser gymnasiekommitténs förslag
framtidens behov av gymnasial
kompetens?

I början av 2003 går gymnasiekommitténs förslag ut på
remiss. Allt talar för att Sverige får en gymnasieskola med
breda ingångar och ny struktur. Vad betyder reformen
för eleverna? Vilka konsekvenser får kommitténs förslag
för landets kommuner? Hur påverkas små gymnasieskolor i glesbygd? Ger reformen förutsättningar för ökad
måluppfyllelse? Reflektioner och samtal kring kommitténs förslag där publiken inbjuds att ställa frågor till
gymnasiekommittén.
Jan Björkman (s) ordförande gymnasiekommittén, Britt-Marie Danestig (v), Erik A. Egevärn (c), Mats Gerdau (m), Ulla-Britt Hagström (kd),
Patrik Waldenström (mp) ledamöter gymnasiekommittén, Margareta Nygren Svenskt Näringsliv, Mattias
Schain, Elevorganisationen i Sverige, Leif Strandberg
Högskoleverket sakkunniga gymnasiekommittén.
MEDVERKANDE:

SAMTALSLEDARE:

K

Alexandra Pascalidou

Patrik Peter

Många vill styra skolan – styrning och störning av skolans måluppfyllelse

Skapas en bra skola genom utförliga regler och vägledande anvisningar, tydliga indikatorer på framgång, beskrivningar av goda exempel eller klara och tydliga mål? Svaren är inte självklara. Professor Kjell Granström visar hur
det dagliga arbetet i skolan styrs och störs av olika strukturer och tankesätt. Därefter en diskussion om hur ramar
och processer kan vara både av ondo och av godo för
skolans måluppfyllelse.

Kjell Granström professor Linköpings
universitet, Göran Bryntesson skolchef Arvika kommun,
Louise Fernstedt sektionschef Svenska Kommunförbundet, Inga-Lill Nilsberth rektor Örebro kommun, Bo
Frank (m) Kommunalråd Växjö kommun, Erik Nilsson
(s) skolborgarråd Stockholms stad.

MEDVERKANDE:

SAMTALSLEDARE:

Ulf Wickbom

Att styra och leda den kommunala skolan mot en ökad måluppfyllelse

GRUPPMÖTEN…

…för de politiska partierna den 27 mars kl. 08.30–12.00
Folkpartiet

Vänsterpartiet

Liberaler – missa inte Folkpartiets gruppmöte om
viktiga och aktuella skolfrågor!

Vänsterpartiets förtroendevalda med intresse för barnoch utbildningspolitik är välkomna till gruppmöte om
aktuella utbildningspolitiska frågor. Du som deltar på
Kommunal Skolriksdag kommer någon vecka innan
få ett mer detaljerat program från vårt partikansli. På
gruppmötet kommer representanter från partiledningen och riksdagens utbildningsutskott att närvara.
Välkommen!

Kontaktperson: Lotta Edholm, Tel: 08-508 29 721.
E-post: lotta.edholm@stadshuset.stockholm.se

Socialdemokraterna
Under Kommunal Skolriksdag inbjuds de socialdemokratiska ledamöterna till gruppmöte den 27 mars.
På gruppmötet får du tillfälle att träffa utbildningsminister Thomas Östros, biträdande utbildningsminister Lena Hallengren och lokala s-politiker med
ansvar för utbildningsfrågor för en diskussion om
mandatperiodens utmaningar och viktiga reformer.
Ytterligare information om s-gruppmötet skickas ut
under februari till de socialdemokrater som anmält
sig till skolriksdagen.
Kontaktperson: Mikael Henriksson
Tel: 08-700 26 78.
E-post: mikael.henriksson@sap.se

Centerpartiet
Härmed inbjuds Du till Centerpartiets gruppmöte i
samband med kommunala skolriksdagen. Medverkan av: Stig Davidson, ordförande i Centerpartiets
kommunförbundsgrupp. Ledamöterna i kommunförbundets skolberedning Margit Wiklund och Gun
Drugge, samt riksdagsledamöterna Sofia Larsen,
Håkan Larsson, Birgitta Sellén.
Kontaktperson: Göran Gunnarsson, kommunal
sekreterare Centerpartiets Riksorganisation.
Tel: 08-786 53 94.
E-mail: goran.gunnarsson@centerpartiet.se

Moderaterna
Välkomna till en diskussion om hur skolan kan bli
en trygg plattform för ett livslångt lärande. Medverkar gör Gunilla Carlsson, moderaternas utbildningspolitiska talman och rikdagsledamot i utbildningsutskottet, Anna Ibrisagic rikdagsledamot i utbildningsutskottet samt Mats Gerdau kommunalråd i
Nacka.
Kontaktperson: Johanna Westin.
Tel: 08-786 54 35. Fax: 08-786 58 58.

Kontaktperson: Lotta Andersson.
Tel: 08-654 08 20. Fax: 08-653 23 85.
E-post: lotta.andersson@vansterpartiet.se

Miljöpartiet
Välkommen till Miljöpartiets seminarium på skolriksdagen! Deltagare bl.a. Maria Wetterstrand, språkrör, Mikaela Valtersson, Mp-ledamot i riksdagens
utbildningsutskott, Mats Pertoft, partistyrelseledamot
med ansvar för skolfrågor. Tema bl.a.: En grön skolpolitik ur ett elevperspektiv. Hur skapar vi alternativ
till dagens betygssystem?
Kontaktperson: Mats Pertoft.
Tel: 08-550 264 18. E-post: mats.pertoft@mp.se

Kristdemokraterna
En skola där alla talanger får blomma! Skolan måste
ges förutsättningar att fullgöra målet att stimulera
och förstärka varje elevs nyfikenhet och lust att lära.
Skolan har en viktigt uppgift att se till att eleverna
utvecklar såväl en värdegrund som en kunskapsgrund. Vid Kristdemokraternas gruppmöte medverkar bl.a. Inger Davidson, vice partiordförande
och ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Ytterligare information kommer att sändas till samtliga
anmälda kristdemokratiska skolpolitiker någon
vecka före skolriksdagen.
Kontaktperson: Tommy Bernevång Forsberg,
kommunpolitisk sekreterare.
Tel: 08-723 25 00, ank 06.
E-post: tommy.bernevang@kristdemokrat.se

MER INFORMATION

Konferensanmälan

Övriga upplysningar

Anmälan görs senast 26 februari 2003

Konferensen äger rum på Stockholmsmässan, Älvsjö den 26–27 mars 2003.

Anmälan kan göras on-line på www.skolriksdag.nu
Det går också bra att anmäla sig på bifogad anmälningsblankett som sänds till
Kommunal Skolriksdag
Stockholm Convention Bureau AB
Box 6911, 102 39 Stockholm
Om konferensen blir överbokad förbehåller sig arrangören rätten att bereda plats för så många kommuner som möjligt. Vid avbokning senast den 26
februari debiteras en expeditionsavgift på 700 kr.
Efter detta datum debiteras en avbokningsavgift
motsvarande konferensavgiften.

Konferensavgift
Konferensavgiften är 2 800 kr exklusive 25 % moms.
I avgiften ingår lunch, kaffe och garderobsavgift
båda dagarna samt dryck och förtäring vid onsdagens italienska buffé. En faktura för konferensavgift
och eventuellt SL-kongresskort kommer att skickas
efter det att vi mottagit din konferensanmälan.

Till Stockholmsmässan tar du dig enklast med pendeltåg från Stockholms Central, vanligen spår 13 eller
14 mot Södertälje, Nynäshamn, Flemingsberg eller
Västerhaninge. Stig av vid station Älvsjö. Resan från
Centralstationen till Älvsjö tar knappa 10 minuter.
Med SLs kongresskort reser du så mycket du vill på
buss (ej flygbussar), tunnelbana och pendeltåg inom
Storstockholmsområdet under de två dygn som kortet gäller. Detta kort kan beställas på anmälningsblanketten och faktureras samtidigt med konferensavgiften. Priset är 72 kr exklusive 6 % moms. Kongresskortet skickas ut i förväg. Vid avbokning måste
kortet returneras för att återbetalning skall kunna
göras.
Med bil kör du enklast E4/E20 och följer skyltar mot
Stockholmsmässan/Älvsjö.
Det finns cirka 4 000 parkeringsplatser i anslutning till
Stockholmsmässan. Det kostar 15 kr/tim och 60 kr/
dygn att parkera där. Du kan betala med kreditkort.

Hotellbeställning

Information om programmet

Boka ditt hotellrum på konferensanmälan. Samtliga
hotell ligger i närheten av Stockholms Central, nära
flygbussar, tåg och pendeltåg. Bokningarna tas om
hand i den ordning de inkommer. Sänd din beställning så snart du kan! Om önskat hotell är fullbokat
kommer vi att erbjuda annat tillgängligt alternativ.
Din bokning bekräftas skriftligt.

Anders Nordh, tel: 08-452 74 35
Doris Sandberg, tel: 08-452 79 40

Logikostnad m.m. erläggs direkt till hotellet. Önskar du bli fakturerad för ditt hotellrum måste du
skriftligen informera hotellet om detta före ankomsten. För att undvika eventuella kostnader i samband med avbeställning av hotellrum bör detta ske
senast en vecka före ankomst.

Bekräftelse
Bekräftelse på konferensanmälan och bokat hotellrum
sänds till dig under vecka 10 tillsammans med din
namnskylt och eventuella SL-kongresskort (se övriga
upplysningar). Namnskylten är din entrébiljett till konferensen och måste därför medtagas och bäras väl
synlig.
OBS! Bekräftelsebrev med namnskylt etc skickas till
den adress du uppger på din konferensanmälan.

Fax: 08-452 72 28

Information om anmälningar,
hotellbokning och betalning
Stockholm Convention Bureau
Box 6911, 102 39 Stockholm
Tel: 08-5465 15 00 • fax: 08-5465 15 99
E-post: stocon@stocon.se
Behandling och publicering av personuppgifter (Enl. PUL-lagen)
De personuppgifter som lämnas till oss kommer vi att behöva även
efter konferensens genomförande för redovisning av vad som framkommit, för statistiska ändamål och för utskick av information. Därutöver kommer personuppgifterna i vissa fall att överföras till andra
organisationer som medverkar i konferensen för utskick direkt från
dem.
Om du inte vill att dina personuppgifter ska publiceras eller behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan du anmäla
detta till oss i samband med din registrering eller senare.
Försäkring
Anmälningsavgiften inkluderar inte någon försäkring. Varken arrangören eller Stockholm Convention Bureau kan hållas ansvariga för
skador under eller som ett resultat av Kommunal Skolriksdag 2003.

Att styra och leda den kommunala skolan mot en ökad måluppfyllelse

UTSTÄLLARE DEN 26–27 MARS 2003
• Rådet för skolans måluppfyllelse

• Arbetslivsinstitutet

• Attraktiv Skola

• Folkhälsoenheten,
Helsingborgs stad

• Kommentusgruppen AB
• KommunAktuellt
• Sida
• Sveriges elevråd (SVEA)

• Skolmatens vänner
• Skolhusgruppen
• Att veta AB

• Lindängeskolan och Region Skåne

• Skandinaviska
utvärderingsinstitutet, (Uvi-AB)

• Rudbecksskolan

• Skolporten AB

Ta gärna kontakt med arrangören Svenska Kommunförbundets skolsektion.
Under konferensdagarna hittar du oss bland annat i Kommunförbundets
monter på entrétorget.

Rudbeck – den kommunala gymnasieskolan i Sollentuna

Under Kommunal Skolriksdag träffar ni i olika sammanhang elever från
medieprogrammet på Rudbeck. De har som uppgift att dokumentera
vad som sägs och görs under årets skolriksdag. Målsättningen är att
dokumentationen skall presenteras på www.skolriksdag.nu och genom
en skriftlig sammanställning och en video.
Rudbeck, som kanske är Sveriges mest kursutformade gymnasieskola, kan ni stifta
närmare bekantskap med i deras monter.

Senaste nytt om kommunal skolriksdag presenterar
vi kontinuerligt på www.skolriksdag.nu

SVENSKA
KOMMUNFÖRBUNDET

118 82 Stockholm • Tel. 08-452 71 00 • www.svekom.se

KOMMUNAL
SKOLRIKSDAG
2003

Anmälan till: Kommunal Skolriksdag 2003

315/

26–27 mars 2003, Stockholmsmässan, Älvsjö
Var vänlig texta

OBS! Namnskylten skickas till nedan angivna adress

Efternamn

Förnamn

Befattning

Kommun/Organisation/Myndighet

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Fax (även riktnr)

Postnummer

Ortsnamn

E-mail

GÄLLER ENBART FÖRTROENDEVALDA – Gruppmöten torsdag 27 mars

OBS! Är du förtroendevald – ange här vilket partic
gruppsmöte du deltar i den 27 mars kl. 8.30–12.00 (Kod) (801)

fp
(802)

kd
(803)

m
(804)

mp
(805)

s

v

(806)

(807)

GÄLLER ALLA

Konferensavgift

2 8001 kr (001)

SL Kongresskort, gäller 2 dagar

Totalt kr ______________ (fyll i summan)

1

25 % moms respektive

2

722 kr (048)

6 % moms tillkommer på fakturan

Samtliga seminarier dubbleras. Markera ditt seminarieval med 1 för förstahandsval och 2 för andrahandsval.
26 MARS SEMINARIUM PASS 1
Kl. 14.00–15.30
(Kod)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

26 MARS SEMINARIUM PASS 2
Kl. 16.00–17.30
(Kod)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

(206)

(207)

(208)

(209)

(210)

Hotell
Birger Jarl Hotel
Central Hotel
Comfort Hotel Stockholm
First Hotel Amaranten
First Hotel Royal Star
Freys Hotel
Hotel Tegnérlunden
Hotel Terminus
Hotel Kung Carl

Enkelrum
❑ 1 767/2 043
❑ 1 575
❑ 1 150
❑ 1 553/1 753
❑ 1 253
❑ 1 495
❑ 1 120
❑ 1 520
❑ 1 725–2 295

Dubbelrum
❑ 1 881/2 242
❑ 1 775
❑ 2 003
❑ 1 503
❑ 1 690
❑ 1 430
❑ 2 025
❑ 1 925–2 495

Hotell
Hotel Lilla Rådmannen
Rica City Hotel Kungsg.
Rica City Hotel Stockholm
Scandic Hotel Anglais
Scandic Hotel Continental
Scandic Hotel Malmen
Scandic Hotel Sergel Plaza
Scandic Sjöfartshotellet
Wallin Hotel

Enkelrum
❑ 1 295
❑ 1 436/1 634
❑ 1 436/1 634
❑ 1 786
❑ 2 233
❑ 1 568
❑ 2 066
❑ 1 495/1 795
❑ 1 325

Dubbelrum
❑ 1 490
❑ 1 859
❑ 1 859
❑ 2 231
❑ 2 697
❑ 2 016
❑ 2 496
❑ 2 095
❑ 1 575

Priserna gäller per rum och natt, inkl. frukostbuffé, service och 12 % moms. Eventuell ändring eller avbokning skall göras till Stockholm Convention Bureau senast
en vecka före bokat ankomstdatum för att undvika avbokningskostnad. Önskar du bli fakturerad måste detta meddelas skriftligen direkt till hotellet före ankomst.

Ankomst: _____/_____

Avresa: _____/_____ ❒ Jag önskar rökfritt rum. ❒ Jag önskar dela rum med ____________________________________________

BETALNING

Betalning av konferensavgift och SL-kongresskort sker mot faktura. Var vänlig ange fakturaadress om den skiljer sig från ovanstående
adress. Observera också att den moms som tillkommer på fakturan kan vara avdragsgill i momsdeklarationen. Stockholm Convention
Bureaus momsregistreringsnummer är: 01-556127-7228. Betalning av hotellrum erläggs direkt till hotellet.
Fakturamottagare (namn och adress) om annan än ovan:

Undertecknad anmäler sig härmed till Kommunal Skolriksdag 2003. Jag har tagit del av mötets inbjudningsprogram och godkänner den
planerade behandlingen av mina personuppgifter, som beskrivits i de allmänna anmälningsvillkoren.
Datum: ____________________________

Underskrift: _____________________________________________________________

Blanketten insändes till Stockholm Convention Bureau,
Kommunal Skolriksdag 2003, Box 6911, 102 39 Stockholm, fax 08-5465 15 99, senast den 26 februari 2003.

