Skolledardagen
I förändringens tid - med span på framtidens förskola/skola
Fredagen den 24 november 2017 - lokal Valhall, Högskolan i Gävle
Varmt välkomna till en dag där länets skolledare, skolchefer och kanske en och annan
skolpolitiker träffas för att tillsammans fundera omkring framtidens skola och utbildningsmiljöer. Dagen är en del av regionalt utvecklingscentrums, RucX, verksamhetsuppdrag.

Program
08.45

Registrering, kaffe/te & smörgås

09.15

I förändrings tid, med span på framtidens skola
Kajsa Mellner Daxberg, Ordförande regionalt utvecklingscentrum, RucX, och
moderator för dagen Birgit Lindgren Ödén, Fil dr. i religionssociologi
Högskolan i Gävle, inleder dagen.

09.30

Hans Renman - Framtiden är redan här - Skolan i en global, mobil
och digital värld

11.45

Lunch, genom egen försorg

13.00

Jan Svärdhagen – Yrvaket aktualitetsjäkt eller eftertänksam
pedagogisk förankring? En skola i ständig förändring

14.30

Paus, kaffe, karamell & frukt

14.50

Avslutande reflektioner – Moderator, föreläsare och konferensdeltagare
diskuterar dagen

15.30

Konferensen avslutas

Deltagande är kostnadsfritt! Det bjuds på kaffe/te och smörgås på förmiddagen samt kaffe/te,
frukt och karamell på eftermiddagen.
Anmäl senast fredagen den 10 november på www.hig.se/rucx
Din anmälan är bindande. Får du förhinder - låt en kollega komma i ditt ställe.

Framtiden är redan här Skolan i en global, mobil och digital värld
De globala samhällsförändringarna och den skenande tekniska
utvecklingen påverkar oss alla - givetvis även skolan. Nya läroplaner,
krav på anpassning till framtiden och krav på ökad transparens,
flexibilitet och individualisering utmanar den traditionella skolan i grunden. Hans tar
oss med på en resa från framtidsspanande helikopter-perspektiv till ett salutogent,
framåtsyftande anslag - alltid med fokus på passion, motivation och på de som idag är
unga.
Hans Renman, är utbildningsentreprenör,uppskattad föreläsare, moderator, fd. VD på Apple
Professional Development i Sverige och en central aktör i de senaste årens skolutveckling och
den svenska skolans digitalisering.

Yrvaket aktualitetsjäkt eller eftertänksam pedagogisk
förankring? En skola i ständig förändring
Skolan är en dynamisk verksamhet som alltid är under förändring.
Detta ställer stora krav på huvudmän och rektorer som får ett allt
större ansvar inte minst gällande digitaliseringen. Programmering i
skolan, nationell strategi för digitalisering i skolan, EU:s nya
dataskyddsregler (GDPR) skall hanteras samtidigt som allt fler
föräldrar kräver att skolan skall reglera elevernas nyttjande av mobiltelefoner utmanar
skolan. Hur kan skolan skapa en framkomlig väg i digitaliseringens djungler?
Jan Svärdhagen har under varit ansvarig för utveckling av NGL-centrum vid högskolan
Dalarna under tiotalet år men arbetar nu som oberoende konsult med fokus på digitalisering
inom kommun och landsting.

