
Anmäl dig till #afkHuddinge på 
skolvåren.se. Anmälningsavgift 250 kr. 

I avgiften ingår middag på 
kvällsminglet den 14 februari, där vi 

firar #skolvårens ettårsjubileum. "
Begränsat antal platser, först till kvarn. 

# S K O L V Å R E N  
www.skolvåren.se 

@skolvaren 
skolvaren@gmail.com

14-15 februari 2014 arrangeras 
#afkHuddinge på Östra gymnasiet i 
Skogås/Trångsund. Där bjuder vi på 
föreläsningar varvat med workshops 

och diskussionsforum. "
#afkHuddinge är den fjärde afk:n 

som #skolvåren arrangerar. Hit bjuds 
deltagare från hela Sverige in för att 
skapa ett hållbart lärande samhälle. "

Läs mer på skolvåren.se.

14-15 feb 2014 

#afkHuddinge
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VEM ÄR SKOLAN TILL FÖR?
                                                                        

Alla har vi en relation till skola, eftersom vi alla 
passerat genom den. Alla har också åsikter om 
skolan, vad som fungerar, kan bli bättre och 
bör utvecklas. Idag höjs allt fler röster om en 
transparent skola där skola blir en naturlig del 
av samhället.  

Det spelar ingen roll om du är pedagog, 
snabbmatskock, arbetslös, förälder, frilansare, 
elev eller entreprenör – ditt perspektiv på 
”skola 3.0” behövs i debatten och i visionen för 
framtiden, där vi tänker långsiktigt och 
evidensbaserat, och flexibla samt hållbara 
strukturer.  

Ge dig in i samtalen du med och samutveckla 
ett hållbart lärande samhälle tillsammans med 
oss. Följ oss i sociala medier och delta under 
våra afk:er. #skolvåren är en ansvarsrörelse och 
förändringsrörelse - tillsammans skapar vi det 
bästa lärande samhället hittills.  

Läs mer om programmet för #afkHuddinge på 
skolvåren.se.

#afkHuddinge 14-15 februari 2014 - kom och 
samutveckla tillsammans med oss!

V Ä L KO M M E N  T I L L  # A F K H U D D I N G E

Vi vill bjuda in dig, och alla du känner, till att delta i samutvecklandet av skolan och det lärande 
samhället. Vad ska vi ha skolan till? Hur ska vi organisera lärande för att alla ska få ta del av det? Hur gör 

vi lärandet hållbart? Under temat ”För en skola med hjärtat” ses vi och samtalar. Häng med du också! 

AFK -  AWAY FROM KEY 

17-18 juni 2013, fyra månader efter #skolvårens födelse, 
anordnades den första afk:n; #afkVarberg. Här samlades 150 
personer från hela Sverige för att samutveckla det lärande 
samhälle vi vill ha. Bland deltagarna fanns Gustav Fridolin, Anders 
Härdevik och Johan Ronnestam. 

#afkAlmedalen följde #afkVarberg. Denna afk ordnades i en lite 
annorlunda tappning. Tio #skolvårare samlades i Visby för att 
tillsammans sätta spotlight på #skolvårens paradfråga ”Varför 
skola?” #skolvåren anordnade ett seminarie, deltog i debattpanel 
och mycket annat under denna vecka. Utbildningsutskottets 
ordförande Tomas Tobé, (m), sa under fredagen att #skolvåren 
gjort störst intryck under Almedalsveckan.  

17-18 oktober arrangerades #afkMalmö, med temat ”Lärande 
organisation”. Återigen samlades 150 personer från hela Sverige 
för att samutveckla. Björn Ranelid, Jennie Walldén, Chrstian 
Jerhov och Dennis Westerberg var några av de som deltog med 
inspiration och tankar under dessa två intensiva dagar.  

14-15 februari arrangerar #skolvåren nu sin fjärde afk. Denna 
gången är temat ”För en skola med hjärtat”. Arrangemanget hålls 
på Östra gymnasiet i Skogås/Trångsund. Två dagar fyllda med 
inspiration och utrymme för samarbete och utbyte väntar 
deltagarna. Läs mer och anmäl dig på skolvåren.se.  
Vi ses där!

@skolvaren

facebook.com/skolvaren
plus.google.com/

+skolvåren/

youtube.com/skolvaren

skolvåren.se

about.me/skolvaren
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