
BILDNINGSDIREKTÖRS
-KONFERENS 

Tema: Att  leda i  förändring

21-22.3.2018 |  Vasa |  Hotel  Royal  Vasa

Preliminärt program. Med reservation för ändringar.
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09:30 – 10:00 Registrering och välkomstkaffe 

10:00 – 10:10 Kommunförbundets hälsning 

10:10 – 10:50 

  

11:50 – 12:50 Lunch på hotellet

12:50 – 14:50 Att leda komplexitet i den kommunala sektorn

Kristina Wikberg, direktör vid Kommunförbundet 

Hotel Royal Vasa, hovrättsesplanaden 18 

Vicehäradshövding Astrid Thors var Finlands första migrations- och 
Europaminister och har även jobbat som OSSE:s Högkommissionär 
angående nationella minoriteter. Under hösten 2017 har hon 
utvärderat Kommunförbundets projekt Integration på svenska. 
Diskussion. 

Den offentliga sektorns ledare bemöter konstant förändring och 

komplexa problem i sitt arbete. Dessutom styrs de offentliga 

sektors ledning av många lagar och ansvar för många 

intressegrupper. Förändringar i den kommunala sektorn 

utmanar traditionellt ledarskap. 

Workshop med Förvaltningsmagister(FöM) och filosofiemagister 

(FM) Lotta Pitkänen och Förvaltningsmagister (FöM) Hanna-Kaisa 

Pernaa, doktorander vid Vasa Universitet 

15:05 – 16:00 Bildningsdirektörens arbetsgivaransvar
Vad är dina främsta skyldigheter och rättigheter som arbetsgivarens 

representant? Vilka är de största förändringarna i de nya kommunala 

kollektivavtalen? Diskussion  

Henrika Nybondas-Kangas, avtalschef, KT Kommunarbetsgivarna 

Middag18:30
Med stadens hälsning presenterad av stadsdirektör Tomas Häyry:

de olika språkstigarna inom dagvården i Vasa.

Restaurang Frans & Nicole

Kaffe14:50 – 15:05

Konferensens moderator: Barbro Teir, Kommunförbundet

Uppkopplade klassrum I: hot och möjligheter, 
verklighet och visioner

10:50 - 11.50

Är de toleranta finlandssvenskarna en myt?

Fritjof Sahlström, dekanus för pedagogiska fakulteten vid Åbo 
Akademi i Vasa 
Diskussion 
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Uppkopplade klassrum II: hot och 
möjligheter, 
verklighet och visioner 

10:10 – 11:00

Lunch 11:00 – 12:00

Läromedelschef Nils Saramo, förlaget Schildts & 
Söderströms 

Dataskyddsförordningen i utbildningsverksamhet: kan
vi också i fortsättningen använda Wilma?

12:00 – 13:00

EU:s datskyddsförordning träder i kraft. Vilka är våra 
skyldigheter inom bildningen? Diskussion. 
Ida Sulin, jurist vid Finlands Kommunförbund  

Stig in i den virtuella världen!13:15 – 14:30

Ledarskap: småbarnspedagogik och läroplikt9:20 – 10:10

Aktuellt: Förändringsprocesser inom skola och utbildning9:00 – 9:20

När landskapsreformen ska bli väl fungerande praktik behövs ett gott 
ledarskap. Om småbarnspedagogiken eventuellt blir avgiftsfri blir 
kommunekonomin en viktig fråga. När den grundläggande utbildningen 
utvecklas är en förlängning av läroplikten ett möjligt redskap. Terhi 
Päivärinta, direktör för bildning och kultur vid Kommunförbundet, inleder 
kring de mest aktuella frågorna. Därefter diskuterar vi vad scenarierna kan 
innebära för kommunerna. 

Gun Oker-Blom, direktör, Utbildningsstyrelsen

Välkommen på studiebesök hos Experience lab, som utvecklar digitala 
lösningar också för utbildningen. Du får själv prova på hur den virtuella 
världen fungerar. Yvonne Backholm-Nyberg, koordinator för Experience 
lab vid Åbo Akademi, leder diskussionen om hur vi kan förhålla oss till ny 
teknologi: med rädsla eller med kreativ nyfikenhet? Adress: Academill, 
Strandgatan 2.

8:30 – 9:00 Frukost

Promenad till Experiece Lab13:00 –  13:15

14:30 – 15:00 Vad tar du med dig från konferensen?


