VÄND SKOLFRÅNVARO
TILL SKOLNÄRVARO
OCH ÖKAD
GYMNASIEBEHÖRIGHET
Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år.
18.600 elever (17,5 %) blev enligt Skolverket inte behöriga till gymnasieskolan i våras.
Andelen elever med gymnasiebehörighet skiljer sig stort mellan olika elevgrupper.
Att förebygga studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap.
Ungdomar som slutför sina studier får bättre förutsättningar i livet som vuxna.

Välkommen till en spännande konferens den 27 november
Program (preliminärt)
08.30–09.00

Fika och registrering

09.00–09.15	Välkommen och inledning av konferensen – Inriktning fullföljda studier, Västra
Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund
09.15–09.45 	Henrik Lindh, Förvaltningsområdeschef Lärande, Orust kommun. Forsknings
projektet ”Hitta Drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskolan”.
09.45–10.30 	Göran Henriksson Västra Götalandsregionen. ”Att motverka skolmisslyckanden.”
Vad vet vi om skillnader mellan grundskoleelevers möjlighet att lyckas i skolan?
10.30–10.50

Paus

10.50–11.50 	Plug in och Plug innan. Insatser som främjar fullföljda studier. Skolexempel
med erfarenheter från GR Utbildning.
11.50–13.15

Lunch på egen hand.

13.15–14.00 	Vänersborgs kommuns skolnärvaroarbete – Var står vi idag?
		Lena Ericsson, elev- hälsochef och biträdande elevhälsochef Carianne Lundvall
Karlsson, Vänersborgs kommun.
14.00–14.20

Fika

14.20–15.00

Helsingborgs stads närvaroarbete – en presentation 	

15.00–15.35
Panelsamtal med föredragshållare och möjlighet till frågor och reflektioner från 		
		konferensdeltagare.
15.35–15.45

Avslutning av konferensen – hur går vi vidare på hemmaplan?

Var: Albertssalen, Högskolan Väst i Trollhättan När: 08.30–15.45, den 27 november 2017.
Vem: För politiker i kommunernas Barn- och utbildningsnämnder inom Fyrbodal, skolchefer, skolledare, chefer och personal inom skola och elevhälsa samt pedagoger m fl inom Fyrbodals kommuner.
Arrangör: Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund i samverkan med Västra Götalandsregionen och
arbetsgruppen ”Vänd skolfrånvaro till skolnärvaro och ökad gymnasiebehörighet” bestående av
representanter från Fyrbodals kommuner.
Konferensen är gratis för deltagare från Fyrbodals kommuner. Max antal platser: 400.
Deltagare från kommuner utanför Fyrbodal betalar 500 kr/deltagare.
Kontakt: Henrik Erlandsson, henrik@halsokallanfyrbodal.se, 0522-44 08 52

Anmälan senast den 15 november. Klicka här för att anmäla dig!

