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________________________________________________________ 

Det är dags att anmäla sig till Nätverksträffen i Västerås 13-
14 oktober! 
Vi tror att det är viktigt att nu i terminsstart verkligen "puffa för" 
nätverksträffen inför höstens arbete. Enligt de utvärderingar som vi gjort 
upplevs samtalen och mötet med andra ge inspiration och kraft i 
vardagsarbetet. Det kanske är just det som vi behöver extra mycket av i 
dessa besparingens tider.  Temat är Arbetsro och lärande och hur vi 
använder IKT för att stötta detta. Vi hoppas att nuvarande, tidigare och nya 
medlemmar har möjlighet att delta.  Läs mer 
 Anmälan  
 
 
I en undersökning av elevers upplevelser av skolarbetet fann vi mycket starka positiva samband mellan 
medskapande, meningsfullt lärande, inifrånmotivation och arbetsro. Dessa resultat tyder på att arbetsro i 
huvudsak är en pedagogisk fråga och att vi snarare behöver förstärka meningsfullheten, barnens 
medskapande och inifrånmotivation för att öka arbetsron än att införa alltfler och kraftigare sanktioner. 

Såväl arbetsro, ibland uttryckt i termer av ordning och reda eller 
disciplin, som lärande och lärandets villkor har fokuserats både i 
det offentliga samtalet om skolan och ute på skolorna. 
 
Vi kommer att ägna oss åt vad som stödjer lärande och arbetsro 
där IKT utgör ett av flera möjliga verktyg både för medarbetares 
och barns medskapande, inifrånmotivation och meningsfulla 
lärande. Professor Tomas Kroksmark (på bilden), som höll en 
mycket uppskattad föreläsning vi nätverksträffen för skolledare i 
våras, kommer att bidra med ett historiskt perspektiv lärande, 
kunskap och skola samt redovisa den kunskap som byggts upp 
på Högskolan i Jönköping om IKT och lärande. 
 
Läs mer om nätverksträffen på www.kau.se    

   
      

 

Förslag på seminarier är för närvarande 
• Arbetsorganisation och utvecklingsorganisation (arbetsplan/lärplan)  
• Lärledarens funktion och roll. Vi ser det som mycket viktigt att stärka lärledarrollen.  
• Helhetsidéns betydelse för kvalitet med exempel från förskolan   
• Helhetsidéns betydelse för kvalitén på kommunnivå 
• Digitala lärresurser - IKT och lärande. Hur säkerställer vi att processen i lärandet inte 

försummas? 
• Fördjupningsseminarium utifrån Tomas Kroksmarks föreläsning 
• Utvärdering i lärandets tjänst - Hur kan vi använda oss av utvärdering som grund för att lära av 

det vi gjort.  



• Föreställningskartor som grund för lärande utvärdering. Verktygsseminarium. 
 
Vi efterlyser också skolor eller kommuner som har arbetat med nedanstående områden och som skulle 
vilja presentera sitt arbete under ett seminarium (60 min) 

• IKT och medskapande 
• IKT och meningsfullt lärande 
• IKT och inifrånmotivation 
• IKT och arbetsro 

Önskemål om ytterligare områden kan skickas till gun-britt.scherp@kau.se 
 
Eftersom det ekonomiska läget är kärvt för kommunerna i år har vi gjort vad vi kunnat för att pressa 
kostnaderna, då vi tror nätverksträffen utgör en viktig stimulans för alla som arbetar med lärande och 
utveckling. Konferensavgiften är därför på ca 900 -1000 kr exkl moms per person och täcker kostnad 
för kaffe, två luncher, middag och lokaler samt extern föreläsare och tryckmaterial. (Variationen beror 
på antalet deltagare) För vår planering behöver vi din Anmälan senast den 7 september 
 
Logi bokas direkt på hotellen. Hotellförslag finns på hemsidan. 
 
Frågor som rör nätverksträffen besvaras av 
 
gun-britt.scherp@kau.se tfn 070-62 20 281 (Anmälan) 
 
gun.eivor.morin.falk@vasteras.se tfn 021-39 29 97 (Arrangemanget i Västerås)  
 
hans-ake.scherp@kau.se (Programmet) 
 
monica.evermark@kau.se (Ekonomi och avtal) 
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Utgivare: gun-britt.scherp@kau.se 
 

 
 

 


