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KAU.SE/RUT

Etiska perspektiv på skolledares arbete
Så roligt det ska bli att ses för två alumndagar på Selma 
spa den 30-31mars. Vi startar med lunch den 30 mars och 
avslutar med lunch den 31 mars.

Alumndagarna 2023 berör frågor om etik och ledarskap. 
Bland annat kommer vi få ta del av ett inspel där föräldrar-
na Maria och Christian Persman berättar om vad som hän-
de när deras son en dag slutade gå till skolan. Utöver inspel 
och seminarier på temat kommer även mycket tid ges till 
nätverkande och återseende av tidigare kurskollegor.

Fotografering
Under dagarna kommer vår kommunikatör samt fotograf 
finnas med för att fotografera och filma. Detta för att ta 
fram både tryckt och filmat material till marknadsföring av 
rektorsprogrammet och fortbildning för rektorer. Vi vill där-
för gärna intervjua några alumner. Detta är helt frivilligt och 
vi kommer skylta upp var vi befinner oss.

30 MARS

11:45-13:00 Registrering och lunch

13:00-14:00 "Vår son blev en hemmasittare - en berättelse från två perspektiv;  
skolans och föräldrarnas". Maria och Christian Persman

14:00-15:00 Reflektioner i grupper / walk and talk

15:00-15:30 Fika

15:30-16:30 Relation och etik med Malte Hallquist

16:30 Tid för återseende av forna kurskollegor och nätverkande

19:00 Middag

31 MARS

08.30 Backspegel och introduktion till seminariepassen

09:00  
Valbara  
seminarier  
(väljs på plats)

1 Språkligt 
heterogena 
skolor och 
förskolor  
- Susanne 
Duek

2 Rektorer på 
klassrums-
besök  
– Margaretha 
Karlsson &  
Lars Svedberg

3 Anpassad 
skola och 
möjlighet till 
flexibilitet  
– Johanna 
Lundén

4 Inspek-
tionens  
dilemma  
– Håkan Eilard

5 Det  
meningsfulla 
samarbetet  
- Gudrun 
Holmdahl

10:00-10:30 Fika

10:30 
Valbara  
seminarier  
(Väljs på plats)

1 Språkligt 
heterogena 
skolor och 
förskolor  
- Susanne 
Duek

2 Rektorer på 
klassrums-
besök  
– Margaretha 
Karlsson & 
Lars Svedberg

3 Anpassad 
skola och 
möjlighet till 
flexibilitet  
– Johanna 
Lundén

4 Inspek-
tionens  
dilemma  
– Håkan Eilard

5 Det  
meningsfulla 
samarbetet  
- Gudrun 
Holmdahl

11:30 Avslutning: Etiska perspektiv på skolledares arbete.  
Åsa Söderström & Anette Forssten Seiser 

12:00 Lunch

Kontakt
Vid frågor om programmet:  
Ulf Buskqvist, ulf.buskqvist@kau.se

Vid frågor om anmälan:  
enheten för konferens och evenemang,  
konferens@kau.se


