Varmt välkomna till uppföljande digitala seminarier om

INKLUDERANDE LÄRMILJÖER
11 och 18 mars 2021

Ifous bjuder i samverkan med Täby kommun
och Värmdö kommun in till två digitala
seminarier med syfte att fördjupa
kunskaperna om olika perspektiv på
inkluderande lärmiljöer och skolutveckling på
vetenskaplig grund.
I och med årsskiftet avslutades vårt senaste FoUprogram om Inkluderande lärmiljöer, och under
våren publicerades forskarnas rapport från det
treåriga arbetet. Vi bjuder nu in medverkande från
båda våra program inkluderande lärmiljöer till
uppföljande seminarier. Syfte är att fördjupa
kunskaperna om olika perspektiv på inkluderande
lärmiljöer och ge en skjuts till det arbetet på
hemmaplan.
Seminarierna genomförs digitalt och riktar sig till
rektorer och förvaltningsledare i kommuner som
deltagit i något av våra program om Inkluderande
lärmiljöer.
Seminarierna innehåller föreläsningar och
uppföljande diskussioner i kommunöverskridande
grupper.

Praktisk information
Plats:
Digitalt möte. Zoomlänk skickas ut till
anmälda deltagare tillsammans med
praktiskt information senast en vecka
innan seminariet.
Innehåll:
Ett detaljerat program skickas ut i god tid
innan seminariedagarna.
Kostnad:
1040 kr exkl. moms per deltagare
Anmälan:
Anmäl dig på denna länk
senast 31 januari
Frågor:
henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 - 65 65 822

Seminarium 1, 11 mars 2021, kl. 9.15 - 15.30
Vid detta seminarium medverkar Lill Langelotz
(Högskolan i Borås) och Inger Eriksson (Stockholms
universitet). Fokus för detta seminarium är kollegialt
lärande och kollektiv utveckling på vetenskaplig
grund.
Ni samtalar med kollegor från andra kommuner och
får även reflektioner på era tankar från forskarna och
f.d. styrgruppsmedlemmar i Inkluderande lärmiljöer.
Seminarium 2, 18 mars 2021, kl. 9.15 - 12.00
Under förmiddagen möter ni Pia Skott (Stockholms
universitet) som pratar om elevhälsans roll i att leda
hälsofrämjande skolutveckling.
Ni samtalar även denna gång med kollegor från andra
kommuner och det hela följs upp av ett samtal med
Pia Skott och styrgruppsmedlemmar från
Inkluderande lärmiljöer.
Varmt välkomna!
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