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Pressinbjudan
Journalister och fotografer från press/radio/TV inbjuds till den 9:e Nordiska
Skolledarkongressen den 28-29 mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg.
I år samlas drygt 1 000 skolledare i Göteborg på Nordiska
Skolledarkongressen – en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling,
inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen vänder sig till
rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för
skolutveckling.
Nordiska Skolledarkongressen, som består av seminarier och en utställning,
har arrangerats sedan 1997. Kongressen är ett samarrangemang av Sveriges
Skolledarförbund och Bok & Bibliotek.
Den svenska skolan upplever just nu en av sina mest omvälvande perioder.
Nya läroplaner, nytt betygssystem, lärarlegitimation och många andra
förändringar gör Nordiska Skolledarkongressen mer angelägen än någonsin i
år.
Ur programmet kan nämnas:
• Sveriges utbildningsminister Jan Björklund (FP) berättar om det pågående
reformarbetet i den svenska skolan.
• Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ger sin syn på skolledare i en ny
tid.
• It- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) berättar om Sveriges Digitala
Agenda och hur vi ska nå målet att bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter i skolans värld. Vilken roll har svenska
skolledare i det arbetet?
• Tillsammans med ett internationellt forskarlag har den brittiske sociologen

Andy Hargreaves, professor vid Boston College, gjort en banbrytande studie
kring varför vissa skolor, företag och idrottslag ibland presterar långt över sin
förmåga. Kan skolan ta lärdom och inspireras av framgångar inom andra
områden?
• Lyckoforskaren och marknadsföringsprofessorn Micael Dahlén funderar
under rubriken ”Släng barnen i sjön!” kring hur människor hanterar kunskaper
i det uppkopplade samhället och vilka förväntningar vi har på skolan och vår
framtid.
• Rektor Eva Larsson talar om hur man som rektor kan observera lektioner
med stökiga klasser och på ett konkret sätt ge återkopplingar till läraren.
Hela kongressprogrammet består i år av 18 seminarier. Hela programmet
finns här.
Ytterligare information om Nordiska Skolledarkongressen finns
på www.skolledarexpo.se
Ackreditering
Ackreditering kan göras till press@svenskamassan.se Presskortet hämtas vid
disken i Kongressfoajén, plan 2, Svenska Mässan. Ingång: Entré 8 (vid
Scandinavium). Där kan du även ackreditera dig under kongressen.
Behöver ni fotografhjälp kan vi rekommendera Jorma Valkonen, som ni
säkrast tar kontakt med före mässan, tel. 0705-33 11 67.
För frågor, kontakta:
Valentina Arvidsson, Nordiska Skolledarkongressen,
031-708 84 12, skolledarna@svenskamassan.se
Elisabeth Ohlsson, ackreditering, Svenska Mässan,
031- 708 80 07, elisabeth.ohlsson@svenskamassan.se Välkommen till
Nordiska Skolledarkongressen 2012!
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Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år
kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal
mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska
Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell,
samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a
välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.
Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en
omsättning på cirka 800 Mkr och generar årligen runt 2,2 miljarder kronor i
besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.
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