
  
    

Flera  delar  –  en  helhet!  

SKOLSMEDJAN  
Varberg  *  Malmö  *  Örebro  *  Linköping  

Välkommen  till  #afkLinkoping16  
Vad  är  Skolsmedjan?  

  
Hösten  2013  grundades  Skolsmedjan,  en  ideell  tankesmedja  
och  förening,  med  syfte  att  synliggöra  strukturer  och  
strategier  för  lärande  organisation  enligt  Michael  Fullans  
forskning  och  framgångsrika  arbete  i  bland  annat  den  
canadensiska  provinsen  Ontario.    
  
Michael  Fullan,  professor  Emeritus,  utgör  tillsammans  med  
Helen  Timperley,  professor  vid  universitetet  i  Aukland  på  Nya  
Zeeland,  två  av  de  forskare  och  skolutvecklare  som  
Skolsmedjans  tar  avstamp  från  i  arbete  och  opinion  för  en  
likvärdig  svensk  skola,  med  elevers  lärande  i  fokus.    
  
Skolsmedjans  styrelse  består  av  fem  skolmänniskor,  samtliga  
legitimerade  lärare,  med  en  bredd  i  gemensamma  funktioner:  
biträdande  rektor,  specialpedagog,  utvecklingsledare,  
förstelärare  och  IKT-‐ansvarig.  Smedernas  olika  kompetenser  
och  förmågor  kommer  bland  annat  till  uttryck  under  
Skolsmedjans  knytkonferenser,  så  kallade  #afk,  Away  From  
Keyboard.    
  
#afkLinkoping16  den  29-‐30  september  2016  blir  smedjans  
sjunde  konferens.  Och  inför  den  förbereder  vi  nu  som  bäst,  för  
att  kunna  leverera  ännu  en  mötesarena  där  
#detutvidgadekollegiet  träffas  och  samarbetar  kollegialt  i  två  
dagar.    
  
Skolsmedjans  #afkLinkoping16  ger  inspiration  och  stöd  för  
ditt  skolutvecklande  på  hemmaplan.  Ditt  engagemang  vilket  
du  tar  med  till  #afkLinkoping16  är  grundplåten  för  ett  
medskapande  och  kunskapande  –  på  riktigt!    
  
Välkommen  till  #afkLinkoping16  och  två  dynamiska  dagar! 
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Föreläsningar  
Föreläsningarna  under  Skolsmedjans  konferenser  framförs  i  
traditionell  form,  av  personer  som  utmanar  skolans  
organisation,  både  på  individ-‐  och  gruppnivå,  och  för  samman  
kollegialt  lärande  och  elevers  lärande,  vilket  ger  goda  exempel  
för  formativ  praktik.  Föreläsarna  har  som  uppdrag  att  
synliggöra  korrelationen  mellan  ”vad  och  hur”  (teori  och  
praktik,  mål  och  verksamhet  etc)  så  att  skolforskning  kan  
förstås,  samt  praktiseras,  i  ett  klassrumsnära  perspektiv  och  i  
en  verksamhet  som  organiserar  för  lärande.      
  

#afkTalk  
#afkTalk  är  Skolsmedjans  programpunkt  där  deltagare  i  
mindre  grupper  för  dialog  kring  givna  frågeställningar,  vilka  
utgår  från  de  tre  nivåerna  smedjan  har  fokus  på:  organisation,  
kollegiet  och  elever.  Frågorna  som  ges  följer  också  
konferensens  tema,  och  dialogerna  under  #afkTalk  leder  
förhoppningsvis  till  att  var  och  en  tar  med  sig  (nya)  verktyg  till  
den  egna  verksamheten.    
  

Pecha  Kucha  
Pecha  Kucha  är  en  presentationsform  där  20  bilder  x  20  
sekunder  (helst  utan  text)  ger  inblick,  utblick  och  överblick  i  ett  
specifikt  perspektiv.  Presentatören  får  ”grotta  ner  sig”  i  ett  
ämne,  en  metod  eller  en  utvecklingsprocess  och  blir  en  aktiv  
medspelare  i  #SharingIsCaring!  Pecha  Kucha  i  smedjans  regi  
innebär  inte  att  sladden  till  datorn  dras  efter  uppnådda  6  
minuter  och  40  sekunder  –  men  nästan!    

#afkTeaTime  
#afkTeaTime  är  en  nyhet  från  och  med  #afLinkoping16  och  
kan  ses  som  en  förlängning  av  #afkTalk.  Utmaningar,  
framgångar,  problem  eller  frågor  bollas  i  grupper  där  
deltagarna  väljer  sina  ämnen  och  delar  med-‐  och  motgångar  
med  varandra.  Råd  kan  ges,  nätverk  få  fart  och  framförallt  –  
här  är  görandet  centralt.  
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”The main thing is to keep the main thing the main thing” 
                                     Stephen R. Covey  

Anmälan  och  ”no-‐show”  
  
Du  anmäler  dig  till  #afkLinkoping16  via  
anmälningslänk  på  
www.skolsmedjan.wordpress.com  under  
flik  #afkLinkoping16.  När  du  anmält  dig,  
får  du  inom  två  veckor  ett  mail  mer  
information  om  dagarna  i  september.    
  
#afkLinkoping16  har  ingen  
anmälningsavgift,  men  anmälan  är  
bindande.  Skulle  du  mot  förmodan  få  
förhinder  och  inte  kan  medverka,  utgår  en  
avbokningsavgift,  no-‐show,  á  550  kr  per  
person  plus  eventuell  beställd  
lunch/luncher  och  middag  från  sista  
anmälningsdatum.    
  

E-‐bok,  sociala  medier  och  blogg  –  håll  koll!  
  
När  #afkLinkoping16  närmar  sig,  kommer  en  e-‐bok  att  
skickas  ut  till  samtliga  medskapare,  deltagare  och  
samarbetspartners.  I  boken  får  du  matnyttig  
information  om  praktiska  frågor  och  länkar  till  artiklar  
om  innehåll  i  konferensen  mm.    

I  väntan  på  september  följ  gärna  Skolsmedjan  på  sociala  
medier  och  håll  dig  a´jour  med  nyheter  och  work  in  
progress  inför  #afkLinkoping16.    

Facebook:  Skolsmedjan  –  för  skolan  för  framtiden  

Twitter:  @skolsmedjan  

Instagram:  SKOLSMEDJAN  

Tagga  #afkLinkoping16  i  sociala  medier  och  
#detutvidgadekollegiet  kan  följa  dina  tankar  och  
reflektioner.    

På  Skolsmedjans  blogg  kommer  föreläsare  och  andra  
medskapare  att  en  efter  en  presenteras  i  en  ”närblick”.  
Bloggen  hittar  du  på  www.skolsmedjan.wordpress.com  

Varmt  välkomna  till  #afkLinkoping16    

den  29-‐30  september  2016!  

  

Johan  Risborn  &  Karin  Berg  &  Magnus  Axelsson  &  

Stefan  Fornestedt  &  Viktoria  Struxsjö  

  

Tips  inför  #afkLinkoping16  
  
#afkLinkoping16  är  en  working  conference.  Det  
innebär  att  du  som  väljer  att  delta,  också  aktivt  
bidrar  till  att  dagarna  blir  lärande  och  
meningsfulla.  Du  tar  med  dig  engagemang,  
nyfikenhet  och  en  positiv  inställning  till  att  ge,  
dela  och  ta  emot  goda  exempel  samt  viljan  att  
våga  fråga  och  söka  svar.    
  
#detutvidgadekollegiet  innebär  i  smedjans  regi  
ett  kollegialt  lärande  i  två  dagar.  För  att  ta  till  
vara  på  tiden,  är  det  arbetande  luncher  under  
dagarna.  Med  fördel  bokas  alltså  luncher  x  2  via  
formuläret,  så  at  du  kan  luncha  och  samtidigt  
arbeta  under  #afkTalk  med  din  grupp.    
  
Luncher  och  middag  betalas  i  förväg  till  
Skolsmedjan  och  information  om  hur  du  kan  
betala,  kommer  i  ditt  svarsmail  på  din  anmälan.  
  


