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Helsingborgs stad arrangerar konferens
om framgångsrik skolutveckling
Hur kan vi förbättra elevernas lärande? Hur kan vi öka likvärdigheten mellan
skolor genom att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling? Det är
temat på konferensen Rektorer i aktion som skol- och fritidsförvaltningen i
Helsingborg arrangerar onsdag 22 april.
Konferensen är en avslutning på forskningsprojektet Rektorer i aktion, som
skol- och fritidsförvaltningen startade 2012 tillsammans med den norska
kommunen Sandnes. Den 24 april kommer Sandnes att hålla i konferensen,
med samma innehåll och upplägg som i Helsingborg.

Aktionslärande – för framgångsrik skolutveckling
Lisbeth Gyllander är strategisk utvecklare på skol- och fritidsförvaltningen i
Helsingborg och en av forskarna i projektet Rektorer i aktion.
- Genom konferensen vill vi sprida framgångsrika metoder för ledarskap och
skolutveckling till alla med en ledarfunktion i förskolor och skolor i hela
Sverige.
Under konferensen får deltagare tillgång till aktuell forskning. Konferensen
ger också stora möjligheter att bygga nätverk och lära av och med skolledare
från både Sverige och Norge.
Kollegialt lärande – på ledarnivå
Forskningsresultaten visar att skolledarna har förbättrat sina förmågor att
införa strukturer och system i skolan. Skolledarna har också organiserat och
utvecklat tydliga kommunikationskanaler där möjligheterna till kollegialt
lärande ökar.
- Möjligheterna till kollegialt lärande har haft en betydande roll i
skolutvecklingen på respektive skola. De färdigheter och förmågor som
skolledarna utvecklat har börjat sprida sig i skolan och vår forskning tyder på
att en förstärkning av skolledarens förmågor att leda skolutveckling även
ökar elevens lärande, fortsätter Lisbeth Gyllander.
Dialogkonferens med både föreläsningar och seminarier
Konferensen är upplagd enligt dialogkonferensmodellen med både
föreläsningar och seminarier. Sex av Helsingborgs kommunala grundskolor
och sju grundskolor från Sandnes kommun har deltagit i projektet och delar
med sig av sina erfarenheter på konferensen. Professor Andy Hargreaves och
professor Dennis Shirley är två forskare från USA som är särskilt inbjudna för
att sätta forskningsprojektets resultat i ett globalt sammanhang.
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Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för
människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill
något. Möt oss på helsingborg.se.
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