Utvärdering Lissabon 2018
25 svar

Jag anser att organisationen av konferensen varit
25 svar

Mycket bra
Bra
OK
12%

Mindre bra
Inte alls bra

88%

Jag har upplevt innehållet som helhet
25 svar

Mycket bra
Bra
12%

OK
Mindre bra
Inte alls bra

84%

Jag anser att lördagens gemensamma program var
25 svar

Mycket bra
Bra
20%

OK
Mindre bra
Inte alls bra

76%

Jag anser att styrelseutbildningen (söndag) var
11 svar

Mycket bra
27,3%

Bra
OK
9,1%

Mindre bra
Inte alls bra

63,6%

Jag anser att rektorskonferensen (söndag) var
13 svar

Mycket bra
53,8%

Bra
OK
Mindre bra
Inte alls bra

46,2%

Jag har lärt mig under konferensen
24 svar

Mycket bra
25%

Bra
OK
Mindre bra
Inte alls bra

70,8%

Kommentarer
13 svar

Min första konferens och jag lärde mig väldigt mycket.
Stort tack till Susanne M. o. Stefan samt övriga medverkande för mycket givande o. lärorika dagar. Mycket
värdefullt att få mötas på detta sätt!
Super att Skolinspektionen o Skolverket var där tillsammans med styrelser som ck en helt annan
förståelse för uppdraget att leda en skola! Jag som rektor ck med mig mycket info som jag kan använda
och inser också att jag redan har god insyn och kompetens i området.
Jag tycker det var enormt kul att få komma och träffa alla. Det var lärorikt och jag tar med mig mycket
hem. Jag hoppas få komma på er sådana här träffar i framtiden.
Utmärkta möjligheter till personliga möten mellan och enligt schemalagda aktiviteter!
Generellt sett en mycket bra konferens där innehåll var varvat med möjligheter till personliga samtal.
Toppen helt enkelt!
Givande att ha en gemensam konferens för rektorer och styrelse. Bör ske regelbundet ex. vart annat år.
Mycket vältaliga foreläsare!
Det blev några krockar mellan styrelse- och rektors-program under fredagen. Under söndagen blev vi alla
lite stressade angående skolinspektionen tror jag, vi blev forcerade men inte effektiva. Jag tror vi alla ville
"för mycket".
Men ovan är mycket små detaljer i det stora sammanhanget. Det var en fantastiskt n konferens och jag
lärde mig massor! Känner mig glad och tacksam för allt arbete som arrangörerna lagt ner.
Väldigt bra program och väl genomtänkt.
Tack Susanne och Stefan!

Väldigt bra ordnat! Tack Stefan och hela SUF för arbetet ni gör.
Mycket bra initiativ att samla både rektorer och styrelseledamöter!

Förslag inför framtida konferenser
14 svar

Vill bli lite varmare i kläderna innan jag kommer med förslag.
Digitaliseringstemat;
1. Forskning visar att detta kollegialt lärande för lärare är en av de bästa metoderna att utveckla sin
organisation och individer. Hur kan vi som rektorer arbeta effektivt med det?
2. Hur blir vi bättre ledare och chefer? Att fortbilda sig i ledarskap.
3. Kon ikthantering
Intressant att få höra framgångsexempel samt hur man hanterade en motgång. Sprida erfarenheter!
Aktuella ämnen som nu med Skolinspektionen. Hålla sig ajour med vad som sker i Sverige (Skolverket) nya
bestämmelser mm. Erfarenhetsutbyte alltid givande. Bilda Skypegrupper för utbyte under året som nu skett
med arbete inom Skolverkets modul digitaliseringen.
Diskussionstid behövs.
Jag tycker formen och strukturen på programmet är väldigt bra och ska behållas.
Uppföljning annars ha liknande punkter
Gärna även för styrelseledamöter
Bra att ha med Skolinspektionen och Skolverket även i framtiden. För nätverk och även viktigt att de ser hur
hårt vi arbetar och hur seriösa vi är. Vi får dessutom viktig information.
Mer interaktiva gruppsamtal for respektive grupper
Lite mer tid för diskussion med andra styrelsemedlemmar.

Styrelseledamöter bör inbjudas varje eller som minst vart annat år till liknande utbildningar, med olika
teman för att skapa variation och bredd.
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