
Välkommen till 
slutkonferens 

En skola för alla!
En dag med inspiration, kunskap erfarenhet och nätverk

Tid: 29 januari 2020
Kl: 08:30-16:00

Plats: Innovatum
Åkerssjövägen 16, 461 53 Trollhättan

Vi vill gärna dela med oss av resultat, lärdomar
samt slutsatser och hoppas därför att just du vill besöka vår

slutkonferens!
Dagen bjuder även på inspirerande föreläsare som

Marika Carlsson, Mats Trondman och Mia Börjesson.

Länk till anmälan:
utbildningskaraborg.se/anmalan-slutkonferens

Anmälan senast den 15:e januari.

http://utbildningskaraborg.se/anmalan-slutkonferens


Slutkonferens En skola för alla
Marika Carlsson
Fördomsmedveten
- Varför bemöter vi olika personer på olika sätt?
- Varför förutsätter vi alltid att någons partner är av motsatta könet?
- Varför är en människas ursprung viktigt?
I denna humoristiska föreläsning slussar Marika er igenom erfarenheter och fördomar, både sina egna
och de som hon möter hos andra. Hon tar upp olikheter och skillnader inom allt från kultur, religion,
kärlek och etnicitet. Med hjälp av Marikas egna erfarenheter av rasism och homofobi så kommer hon ge
er nya synvinklar och andra perspektiv.
 

Mia Börjesson
“I huvudet på en ungdom, om livsvillkor och aktuella teman för unga”
Vad innebär det att gå från tonåring till vuxen, om svårigheter och möjligheter för dagens unga?
Tonårstidens specifika uppgifter och om att skapa en tillräckligt god självbild och på så sätt skapa tillit
till sig själv och andra. Hur kan kunskap om hjärnans motivationssystem hjälpa de unga att göra bra val
och ta beslut om utbildning och arbetsliv.
 

Mats Trondman
“Fattar du? Jag fattade så jag fattade att jag fattade” – om skolan som möjlighetsstruktur för
skolframgång
Hur tänker och vad gör en skola som mobiliserar skolframgång? Föreläsningens tre förbundna ledord är
lärande, tillhörighet och erkännande. Och, inte minst, hur berättar de unga själva om vad som hände på
deras skola och med dem själva och andra unga, när de plötsligt förstod att de kan klara skolan, må bra
och vinna framtidstro?
 

Valbara seminarium
Seminarie 1: Steg1 – motivations och aktivitetshöjande verksamhet för ungdomar som står
utanför skola och arbete.
Steg1 har varit plattformen för ungdomar att återta kontrollen över sina liv, skapat möjligheter till
stegförflyttningar och gett dem tid och stöd att hitta tillbaka till studier eller arbete.
 

Seminarie 2: Samverkan för ungas psykiska hälsa
Skolpersonalens vardagsnära kontakt samt elevhälsans breda kompetens ger en unik möjlighet för
skolan att upptäcka barn och unga som mår dåligt, ge tidiga insatser och att lotsa till rätt hjälp i annan
verksamhet. Inom “En skola för alla” har fyra pilotkommuner fått möjlighet att testa nya former för
samverkan för att främja barn och ungas psykiska hälsa.
 

Seminarie 3: Det kommunala aktivitetsansvaret
Alla kommuner har ett ansvar för de elever som är under 20 år och varken arbetar eller studerar. Detta
seminarium ger inspiration och exempel på hur det kommunala aktivitetsansvaret kan organiseras och
utföras för att stötta ungdomar att komma i studier eller arbete.
 

Seminarie 4: Främja närvaro och inkluderande lärmiljöer
En nyckelfaktor för att lyckas i skolan är att man är i skolan. Men hur arbetar vi för att få elever att vilja
komma till skolan? Hur får vi ungdomar att känna sig inkluderade? Hur fångar vi tidigt upp dem som har
frånvaro och agerar? Under detta seminarium berättar kommuner och skolor om hur de arbetat med att
öka motivation, anpassa lärmiljöer, coachande förhållningssätt, främja närvaro, öka medvetenhet kring
bemötande och samspel mellan elever och personal.


