
#afkVarberg

18-19 juni 2013



www.skolvaren.se
@skolvaren
Skolvåren på Facebook

#skolvåre
n afk 
Varberg

Vi vill börja med att tacka de som gjort detta möte möjligt:
Campus Varberg
Varbergs Kommun
Barn- och Utbildningsförvaltningen i Varberg
LIN Education
Företagarna i Varberg
tappa.se
Ringhals AB
Marknad Varberg
Nelsons Garden
Er Godis
Entris 2.0
Kommunförbundet Skåne
Och naturligtvis ett stort tack till alla föreläsare.

http://www.skolvaren.se
http://www.skolvaren.se
https://twitter.com/skolvaren
https://twitter.com/skolvaren
http://www.facebook.com/skolvaren
http://www.facebook.com/skolvaren
http://www.campus.varberg.se/
http://www.campus.varberg.se/
http://www2.varberg.se/
http://www2.varberg.se/
http://www2.varberg.se/default.asp?initid=1613&menutree=1613&toplinkname=&menuheading=&mainpage=templates/02.asp?sida=1818
http://www2.varberg.se/default.asp?initid=1613&menutree=1613&toplinkname=&menuheading=&mainpage=templates/02.asp?sida=1818
http://lineducation.se/
http://lineducation.se/
http://www.foretagarna.se/Regioner/Halland/Foreningar/Varberg/
http://www.foretagarna.se/Regioner/Halland/Foreningar/Varberg/
http://tappa.se/
http://tappa.se/
http://www.vattenfall.se/sv/ringhals.htm
http://www.vattenfall.se/sv/ringhals.htm
http://www.marknadvarberg.se/
http://www.marknadvarberg.se/
http://www.nelson.se/
http://www.nelson.se/
http://www.ertgodis.se/
http://www.ertgodis.se/
http://www.kfsk.se/entris
http://www.kfsk.se/entris
http://www.kfsk.se/
http://www.kfsk.se/
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Onsdagen den 19 juni  
 
07.30 öppnar frukost på Fregatten för de som bokat detta  
 
08.45-09.45 Föreläsare Johan Ronnestam, entreprenör 
 
9.45-10.15 Fika 
 
10.15-11.00 Edcamp, pass 1

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Edcamp, pass 2 
 
12.00-13.00 Gemensam lunch för de som vill  
 
13.00-14.00 Föreläsare Anders Härdevik, rektor, föreläsare 
         & författare

14.00-14.15 Karin Berg berättar om sitt möte med Björklund

14.15-14.25 Paus 
 
14.10-15.30 Avslutning 
 
Jörgen Warborn, kommunalråd, säger tack 
Initiativtagarna till #skolvåren avslutar med att presentera vi-
dare avstamp.

Tisdagen den 18 juni 
 
11.00-12.45 Registrering & gemensam lunch för de som vill  
 
13.00-13.15 Välkomnande 
 
13.15-14.00 Föreläsare Robert Bengtsson, grundare till Lunarstorm 
      & Ljud- och bildskolan, nuvarande skolchef på Sveriges  
      Ridgymnasium. 
 
14.00-14.10 Bensträckare 
 
14.10-15.30 Pecha Kucha

15.30-16.00 Fika 
 
16.00-17.40 Un-conference/Open space  
 
17.45-18.15 Föreläsare Jesper Lissmark Hult, inspiratör och  
       social entreprenör 
 
19.30-20.00 Middagsmingel  
 
20.00 Gemensam middag. 
 
21.30 Föreläsare Gustav Fridolin, språkrör Mp, riksdagsledamot

PROGRAM

http://www.ronnestam.com/
http://www.ronnestam.com/
http://edcamp.se/
http://edcamp.se/
http://edcamp.se/
http://edcamp.se/
http://www.jlutbildning.se/F%C3%B6rel%C3%A4sare+och+kursledare/anders-h%C3%A4rdevik.html
http://www.jlutbildning.se/F%C3%B6rel%C3%A4sare+och+kursledare/anders-h%C3%A4rdevik.html
http://www.moderat.se/node/20/foretradare/6545
http://www.moderat.se/node/20/foretradare/6545
http://se.linkedin.com/pub/robert-bengtsson/a/535/844
http://se.linkedin.com/pub/robert-bengtsson/a/535/844
http://www.ridgymnasium.nu/
http://www.ridgymnasium.nu/
http://www.ridgymnasium.nu/
http://www.ridgymnasium.nu/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pecha_kucha
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pecha_kucha
http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference
http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference
http://www.lissmark.com/
http://www.lissmark.com/
http://www.mp.se/om/gustav-fridolin
http://www.mp.se/om/gustav-fridolin
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#afkVarberg hålls i Campus Varbergs 
lokaler. Campus Varberg är idag en 
av landets ledande aktörer för yrkes-
inriktad utbildning. 

Meny

Dag ett arbetar vi i grupper i form av un-
conference, där samtliga grupper diskuterar 
samma frågor. Din namnskylt talar om för 
dig vilken grupp du tillhör med en färgmar-
kering samt en bokstav. 

Vi uppmanar alla att dokumentera under 
samtalets gång. All dokumentation skickas 
sedan till skolvaren@gmail.com. Märk med-
delandet med ”Dokumentation Dag 1”. 
Mer info här. 

Trådlöst nät: internet
Användarnamn: kalle
Lösenord: kallekalle

Twittertaggen för eventet är #afkVarberg

Lunch Tisdagen den 18 juni
Stekt fiskfilé med remouladsås

Ångad fiskfilé med hummersås (glutenfritt alternativ)
Grillad kycklingfilé med barbaquesås (gluten-  och laktosfri, samt 

finns för alla)
Grillad kotlettrad med pepparsås

Salladsbord inklusive soppa ingår.

Middag Tisdagen den 18 juni
Enkel buffé med lokala delikatesser från land och hav.

(Middag betalas kontant på plats, 150 kr. Gärna så jämna pengar 
som möjligt.)

Lunch Onsdagen den 19 juni
Stekt fiskfilé med skaldjurssås

Ångad fiskfilé med skirat smör, kapris och pepparrot
Nötfärsbiff med tzatziki

Ugnsgrillad karré med svampsås
Stort salladsbord inklusive soppa ingår.

MENY

http://www.campus.varberg.se/
http://www.campus.varberg.se/
mailto:skolvaren@gmail.com?subject=Dokumentation%20Dag%201
mailto:skolvaren@gmail.com?subject=Dokumentation%20Dag%201
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=1446f36782&view=att&th=13f39f59b198d85c&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9jhg6Ij26xKI6YiK6eQkzS&sadet=1371387872385&sads=ICRTLQLa_Lxw8X-2TbYQfJQ-gRA
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=1446f36782&view=att&th=13f39f59b198d85c&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9jhg6Ij26xKI6YiK6eQkzS&sadet=1371387872385&sads=ICRTLQLa_Lxw8X-2TbYQfJQ-gRA
https://twitter.com/search?q=%23afkVarberg&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23afkVarberg&src=typd
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Boris Lennerhov, koncernchef Ge-
Kås Ullared AB, kommer att starta 
afk Varberg med tankar och idéer 
om skola och näringsliv.

Jesper Lissmark Hult, inspiratör 
och social entreprenör, blev den 
första personen som cyklade enhju-
ling runt Europa med sin Free 
Hugs-kampanj, föreläser innan 
middagen på tisdagen. Läs Jesper 
Lissmark Hults inlägg på #skolv-
årens blogg. 

Gustav Fridolin, folkhögskollärare, 
riksdagsledamot för norra Skåne 
och språkrör för Miljöpartiet, kom-
mer att föreläsa efter middagen på 
tisdagen. Läs Gustav Fridolins in-
lägg på #skolvårens blogg.

PECHA KUCHA*

Jag kommer samtala kring Samtalet - beröra det histo-
riskt, nutida och lite futuristiskt med skolkoppling och 
annan koppling som ni lyssnare får när ni ser mina bil-
der.

Pernilla Larsson @Qvittra  

Jag ser fram emot att få ge min bild av Skolvåren och be-
rätta något om vad politiken kan - och inte kan - göra 

för skolan i Sverige. 

Cecilia Dalman Eek @dalmaneek 

GÄSTFÖRELÄSARE DAG 1

http://gekas.se/foretaget/var-vd
http://gekas.se/foretaget/var-vd
http://www.lissmark.com/
http://www.lissmark.com/
http://www.lissmark.com/projekt/unicycling-4-love-14410443
http://www.lissmark.com/projekt/unicycling-4-love-14410443
http://www.lissmark.com/projekt/unicycling-4-love-14410443
http://www.lissmark.com/projekt/unicycling-4-love-14410443
http://skolvaren.se/2013/04/11/jesper-lissmark-hult-kor-free-hugs-kampanj-under-varberg-afk/
http://skolvaren.se/2013/04/11/jesper-lissmark-hult-kor-free-hugs-kampanj-under-varberg-afk/
http://skolvaren.se/2013/04/11/jesper-lissmark-hult-kor-free-hugs-kampanj-under-varberg-afk/
http://skolvaren.se/2013/04/11/jesper-lissmark-hult-kor-free-hugs-kampanj-under-varberg-afk/
http://www.mp.se/om/gustav-fridolin
http://www.mp.se/om/gustav-fridolin
http://skolvaren.se/2013/04/26/gustav-fridolin-vill-utvecklas-ihop/
http://skolvaren.se/2013/04/26/gustav-fridolin-vill-utvecklas-ihop/
http://skolvaren.se/2013/04/26/gustav-fridolin-vill-utvecklas-ihop/
http://skolvaren.se/2013/04/26/gustav-fridolin-vill-utvecklas-ihop/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pecha_kucha
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pecha_kucha
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Heléne Johannesson (@hellenready61)
Susanne Tobiasson (@STobiasson)  

Sara Blanck (@SaraBlanck)
Varför samverka i en komplex verklighet? Om ämnesintegration 

och entreprenöriella kompetenser.

Maria Burtus 
@MariaBurtus  

Tidsbokning för handledning 
av elever samt schemalös un-

dervisning.

Bodil Båvner  
@BodilBavner

Skolfrågor är viktiga för SKL

Tankar och erfarenheter med arbetet kring IKT sats-
ning i Klippans skolor och kommun.

Lisette Martinsson (@List1an)  
&  

Jonas Abrahamsson (Mrmajestic43)

Jag ska prata om varför det är så skoj med lek och 
spel och hur man ska använda det för inlärning.

Michael Sillion @LordSillion

https://twitter.com/hellenready61
https://twitter.com/hellenready61
https://twitter.com/STobiasson
https://twitter.com/STobiasson
https://twitter.com/SaraBlanck
https://twitter.com/SaraBlanck
https://twitter.com/MariaBurtus
https://twitter.com/MariaBurtus
https://twitter.com/BodilBavner
https://twitter.com/BodilBavner
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EDCAMP
Edcamp är en variant av knytkonferens där varje deltagare har ansvar för 
sin egen tid. 

Vanligtvis är det ett tak på 50 deltagare men ingenting är omöjligt tänker 
vi så vi kör Edcamp på 130 personer under #afkVarberg. 

Diskussionsämnena för dagen tas fram under un-conferensen dag ett. Un-
der natten mellan dag ett och dag två sammanställs dokumentationsmate-
rialet från diskussionsgrupperna och ämnen utkristalliseras.

9.45 på tisdagen, under fikapausen, samlas alla i samma lokal där registre-
ringen dag ett skedde. Där kommer det att finnas ett schema över vilka 
ämnen som skall diskuteras var för pass ett. 10.00 startar Edcampen och 
du orienterar dig fram till lokalen där det ämne du är intresserad av skall 
diskuteras. 

Kom ihåg att dokumentera ert samtal på något sätt. Mejla in dokumenta-
tionen till skolvaren@gmail.com, märk mejlet med Dokumentation och 
temat, ex. Dokumentation Varför Skola.

10.50-11.10 är det en kort paus igen och informationen inför pass två finns 
nu uppsatt på väggen. Välj ett tema och gå till nästa rum. Diskussionerna 
startar 11.10. Och glöm inte att dokumentera! 

Några förhållningsregler:
* Kreativa diskussioner kräver utrymme - högt i tak!
* Skilj på sak och person - allas åsikter ska respekteras.
* Använd tiden väl - håll presentationen kort.
* Twittra gärna (#afkVarberg) men låt fokus ligga på personerna du delar 

rum med.
* Går inte diskussionerna som du tänkt dig? Byt rum. Du ansvarar för att 

just du skall få ut så mycket som möjligt av samtalen. 
* Ha kul. Var kreativa. Sikta högt.

Johan Ronnestam, en av Sveriges 
mest anlitade föreläsare inom mo-
dern kommunikation och sociala 
media, startar onsdagen med sin 
föreläsning. 

Anders Härdevik, utbildare inom 
person, roll och organisation, före-
läsare och författare, föreläser un-
der onsdagen efter lunchen. Läs 
Anders Härdeviks inlägg på 
#skolvårens blogg.

GÄSTFÖRELÄSARE DAG 2

http://edcamp.se/?page_id=5
http://edcamp.se/?page_id=5
mailto:skolvaren@gmail.com
mailto:skolvaren@gmail.com
http://www.ronnestam.com/about/
http://www.ronnestam.com/about/
http://skolvaren.se/2013/04/10/johan-ronnestam-till-varberg/
http://skolvaren.se/2013/04/10/johan-ronnestam-till-varberg/
http://skolvaren.se/2013/04/10/johan-ronnestam-till-varberg/
http://skolvaren.se/2013/04/10/johan-ronnestam-till-varberg/
http://skolvaren.se/2013/04/10/johan-ronnestam-till-varberg/
http://skolvaren.se/2013/04/10/johan-ronnestam-till-varberg/
http://www.jlutbildning.se/F%C3%B6rel%C3%A4sare+och+kursledare/anders-h%C3%A4rdevik.html
http://www.jlutbildning.se/F%C3%B6rel%C3%A4sare+och+kursledare/anders-h%C3%A4rdevik.html
http://skolvaren.se/2013/05/27/3251/
http://skolvaren.se/2013/05/27/3251/
http://skolvaren.se/2013/05/27/3251/
http://skolvaren.se/2013/05/27/3251/
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Stödj #skolvåren tacklar Almeda-
len. Skänk en slant via #skolvårens 
Funded By Me-projekt.

Gör din egen sommarpod i sommar - och 
lyssna på alla andras. www.sommarpod.se

ETT BREV

Sedan #skolvåren drog igång för drygt fyra månader sedan har 
det hänt mycket. Bloggen har fyllts av engagerade människors 
visioner för framtidens skola och en artikelserie som på temat 
”Vad är kunskap?” tar fortfarande form. Och framför allt sprids 
tankar och idéer om en ny och hållbar skola för en lärande fram-
tid på #skolvårares egna bloggar och andra sociala forum. 
Frågor om vad #skolvåren är och kommer att bli har ställts och 
på det finns endast ett självklart svar; det är och blir vad vi alla 
gör det till. #skolvåren är en rörelse för alla som vill skapa en lju-
sare framtid och skolan tror vi är det bästa verktyget för att nå 
det målet. Vi ställer frågan Varför för att nå svaren på Hur.

Under den sista timmen på #afkVarberg kommer några hållplat-
ser för framtiden att presenteras. Redan idag vet vi att #skolv-
åren åker på Almedalsveckan och gör #afkAlmedalen, för att lyf-
ta skolan på allas agendor. Hur tycker du att #skolvåren skall ar-
beta i framtiden? Vad ser du är viktiga delmål? Vilka idéer vill 
du bidra med? Hur kan du engagera dig för att sätta skolan 
högst upp på allas prioriteringslista? Dela med dig av dina tan-
kar under #afkVarberg, mejla och berätta, skriv blogginlägg om 
dina visioner. Tillsammans skapar vi en rörelse som inte går att 
stoppa. 

Väl mött,
@vixvbg
@antlin
@Hero_Respondi
@frokenann

https://www.fundedbyme.com/accounts/login/?next=/projects/1846/skolvaren-tacklar-almedalen_2013/backthis/
https://www.fundedbyme.com/accounts/login/?next=/projects/1846/skolvaren-tacklar-almedalen_2013/backthis/
https://www.fundedbyme.com/accounts/login/?next=/projects/1846/skolvaren-tacklar-almedalen_2013/backthis/
https://www.fundedbyme.com/accounts/login/?next=/projects/1846/skolvaren-tacklar-almedalen_2013/backthis/
https://www.fundedbyme.com/accounts/login/?next=/projects/1846/skolvaren-tacklar-almedalen_2013/backthis/
https://www.fundedbyme.com/accounts/login/?next=/projects/1846/skolvaren-tacklar-almedalen_2013/backthis/
http://www.sommarpod.se
http://www.sommarpod.se
http://skolvaren.se/category/min-framtidsvision-for-skolan/
http://skolvaren.se/category/min-framtidsvision-for-skolan/
http://skolvaren.se/category/min-kunskapssyn/
http://skolvaren.se/category/min-kunskapssyn/
mailto:skolvaren@gmail.com?subject=e-post%C3%A4mne
mailto:skolvaren@gmail.com?subject=e-post%C3%A4mne
https://twitter.com/Vixvbg
https://twitter.com/Vixvbg
https://twitter.com/anthlin
https://twitter.com/anthlin
https://twitter.com/HERO_Respondi
https://twitter.com/HERO_Respondi
https://twitter.com/frokenann
https://twitter.com/frokenann

