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Rektorsutbildningen har glädjen att bjuda in dig som gått något  
av våra rektorsprogram vid Karlstads universitet till två alumndagar. 

Vad är det man kan när man är kunnig?

Inbjudan till alumndagar

REKTORS  
OMDÖMESKUNSKAP

21–22 OKTOBER 2019,  
BOHUSGÅRDEN, UDDEVALLA



KAU.SE/RUT

Rektors omdömeskunskap – vad är  
det man kan när man är kunnig?
Alumndagarna i år berör frågor om omdöme och etik. 
Vi kommer att skapa förutsättningar för ett rikt erfaren-
hetsutbyte på temat och inspirera genom föreläsningar, 
workshops och temasamtal. Utöver detta ges möjlighet  
till nätverkande och återseende av tidigare kurskollegor.  
I samband med anmälan behöver du ange vilket tema  
med anknytning till skolledning som du vill samtala om  
med andra skolledare.

Anmälan
Anmälan görs senast 15 september 2019 via länken nedan. 
Anmälan är bindande eftersom vi bokar rum på kursgård. 
Kostnad för deltagande är 1 200 SEK ex moms i konferens-
avgift och debiteras med faktura från Karlstads universitet. 
Kostnad för helpension på Bohusgården är 2 500 SEk ex 
moms och debiteras med faktura från Bohusgården.  
 
Anmäl dig här: rektorskonferens2019.axacoair.se  
Observera att antalet platser är begränsat. 

Vid frågor om programmet:  
Kjell Åkerström, 054-700 18 00, kjell.akerstrom@kau.se

Vid frågor om anmälan:  
enheten för konferens och evenemang,  
054-700 18 06, konferens@kau.se

21 oktober

11.15–12.30 Registrering och Lunch 

12.30–14.00 Mätbarhetens gränser och omdömets möjligheter
Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola

14.00–14.30 Kaffe

14.30–15.30
Deltagaraktiva  
seminarier

Etiska perspektiv på  
skolledares arbete  
Åsa Söderström

Att hantera ny policy om  
undervisning i förskolan:  
rektors kommunikativa  
ledarskap
Ebba Hildén

Den goda  
skolorganisationen
Lars Svedberg

15.45–16.30
Tematiska - 
gruppsamtal

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6

19.00 Middag

22 oktober

08.30–09.15
Tematiska  
gruppsamtal

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6

09.30–10.30 Leda (i) digitalisering – etiska spänningsfält
Ulf Buskqvist

10.00–11.00 Kaffe

11.00–12.00
Deltagaraktiva  
seminarier

Reparera brustet förtro- 
ende i organisationen
Thomas Blom

Perspektiv på handled- 
ande samtal i ett skol- 
utvecklingsperspektiv 
Marie Sternudd-Groth &  
Monica Evermark

Scener ur ett ledarskap:  
Hur konstrueras en  
folkhögskolerektor? 
Hans-Åke Höber &  
Lars Svedberg

12.00 Lunch

https://rektorskonferens2019.axacoair.se

