Program
DAG 1
09.00
10.00
10.15

11.30

Kaffe med smörgås
Introduktion och presentation – professor & legitimerad lärare Tomas Kroksmark
Skola på vetenskaplig grund – vad är det i praktiken?
Skola på vetenskaplig grund – lokala förutsättningar,. Hur arbeta i kommunen för
att skapa en vetenskapligt grundad organisation med forskning i skolan,
forskande lärare och ökad måluppfyllelse. Tomas Kroksmark
Vår skolutveckling vilar på vetenskaplig grund. En forskare och en förvaltningschef berättar om sina
erfarenheter: fil dr Ann Philgren & förvaltningschef Marie Truedsson.

13.00

Lunch

14.00
15.30
17.30

Tankesmedjor om hur skolutveckling och en jämlik skola kan grundas i vetenskap
Kaffe med återkoppling/diskussion från tankesmedjorna.
Visingsö – från medeltida kungar och mord till en skola på vetenskaplig grund
Populärvetenskapligt föredrag
Gemensamma middag

19.30

Visingsö norra udde – nästa är Omberg och Ellen Keys Strand.

Program
DAG 2
0.730
08.30
10.15
11.30

12.30

Frukost
Hur arbetar ett av världens bästa skolländer – Singapore? Professor Ee Ling Low berättar
om hur man styr för att skapa väldens bästa kvalitet i undervisningen och lärandet.
Kaffe i tankesmedjor på temat: “Hur kan jag som förvaltningschef, skolchef, utvecklingschef och
områdeschef använda det som professor Ee Ling Low redovisat från Singapore?”
Att bygga en kommuns 1-19-skolor på vetenskaplig grund med forskande förstelärare Anneli
Gollunberg.
Arbetslunch

113.30 Hur beskrivs praktiknära forskning i skolan av myndigheter, inom forskningen och av verksamma
lärare? Rapport från ett forskningsprojekt. Professor Tomas Kroksmark.
14.30 Kaffe
15.00 Röster från forskande lärare – om framgångar och motgångar i forskningen i den egna
yrkespraktiken. Karin Isaksson & Therese Kaindl.
16.00 Avslutande reflektioner med konkreta förslag och lokala konsekvenser för en forskande skola –
på vetenskaplig grund. Hur bygger vi en vetenskaplig organisation i skolan/kommunen som ska
integreras i den didaktiska verksamheten? Hur implementeras lokala forskningsresultat? Hur
kan forskningen i skolan engagera all i den kommunala styrkedjan för skolan?
17.00 Avslutning och tack för dessa dagar. Färjan till fastlandet går om 50 minuter…
Lokal: Wisingsö hotell och konferens, konferensrummet
Telefon: 039056600 / e-post: info@wisingso.se
Frågor om programmet:
Tomas Kroksmark – tomas@kroksmark.se
Helena Moreau – helena.moreau051@gmail.com
Bernt Friberg – berntfriberg0@gmail.com
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