Inbjudan till Skolverkets mötesplats

Förebygg avhopp och minska risken för
utanförskap

Välkommen till Skolverkets mötesplats om hur huvudmän kan bidra till att fler
elever fullföljer sina gymnasiestudier och minska antalet personer i det kommunala
aktivitetsansvaret.
Konferensen tar bland annat upp frågor som
 Hur upptäcker vi varningssignaler i tid?
 Vad fungerar i arbetet med att förebygga skolavhopp?
 Hur minskar vi antalet unga personer i det kommunala aktivitetsansvaret?
På mötesplatsen presenteras framgångsfaktorer och konkreta exempel från huvudmän
som aktivt arbetar med frågan. Vi använder också tiden till utbyte av idéer och
erfarenheter.
Konferensen vänder sig till dig som är politiker, enskild huvudman, förvaltningschef
eller motsvarande med ansvar för utbildning och kommunernas aktivitetsansvar.
Datum och plats
torsdag 5 oktober 2017
torsdag 12 oktober 2017
tisdag 17 oktober 2017
tisdag 24 oktober 2017
tisdag 31 oktober 2017
torsdag 9 november 2017

Växjö
Borlänge
Luleå
Göteborg
Arlanda
Malmö

Tid: kl. 09.30–16.00 (kaffe från 09.00)
Kostnad: Mötesplatsen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på kaffe och lunch.
Anmälan: Anmäl dig på länk http://www.delegia.com/forebygga_avhopp
Vänligen ange behov av specialkost vid anmälan.
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Preliminärt program
09.00–9.30 Samling och kaffe
09.30 – 12.00
 Välkommen till konferensen


Hur ser läget ut? Varför är avhopp från gymnasiet ett problem?



Orsaker till att unga hoppar av skolan



Unga som har hoppat av skolan och kommunernas aktivitetsansvar

Lunch
13.00 – 16.00
 Vad forskning och beprövad erfarenhet visar för framgångsfaktorer på
organisatorisk nivå


Att följa upp och analysera relevanta siffror och statistik med lokala exempel



Hur vi kan få stöd av Skolverket - processtödjare



Avslutning

Anmälan & frågor
Har du frågor om anmälan till konferensen hör du av dig till
Margaretha Allen eller Hans-Eric Wikström på tel
08-527 332 00 eller e-post: fornamn.efternamn@skolverket.se
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