
 

 
Bildningsdirektörsdagar 2019 

14-15.3.2019 i Helsingfors  
Konferensutrymmet Punavuori, Stora Robetsgatan 20-22 A 

 
 
PROGRAM 
 

Torsdag 14.3.2019 

 
9.30 Registrering och morgonkaffe 
 
10.15 Välkommen 
 
10.25 Kropp i rörelse - effektiv hjärna  

Det är bevisat att fysisk inlärning har ett positivt samband med inlärningsresultat. 
Uppmärksamheten, minnet och koncentrationsförmågan förbättras och även det 
sociala agerandet påverkas. Programmet Skolan i rörelse stöder skolorna i 
arbetet. I Drumsö lågstadieskola har man infört bl.a. lekledare, medveten 
rörelseträning och satsat på olika lärmiljöer. På vilka olika sätt kan rörelse införas 
och vilken är motionens betydelse för inlärning? Vi får också höra om 
skolgårdens och omgivningens roll och betydelse. 
 
Lärare Johanna Berlin Drumsö lågstadieskola 

Överinspektör Kristian Åbacka från Regionsförvaltningsverket  

Landskapsarkitekt Ina Westerlund, Nomaji maisema-arkkitehdit 

 
12.00 Lunch på restaurang Casserole 
 
13.00 Expertklinik med Kommunförbundets sakkunniga   
 
 Korta infopuffar med tid för frågor och diskussion. Kaffepaus ca 14.45.  
  

 Småbarnspedagogikens framtidsutsikter, sakkunnig Jarkko Lahtinen 

 Flexibla och individuella inlärningsstigar inom den grundläggande utbildning, 
sakkunnig Mari Sjöström 

 Gymnasiereformen - vad finns det på och under ytan? De nya 
gymnasieförfattningarnas möjligheter för utbildningsanordnare, finansiering - 
systemet och nivån, den geografiska tillgängligheten som den verkliga 
utmaningen i gymnasieutbildningen under 2020-talet, sakkunnig Kyösti Värri 

 Framtidens bildningskommun och kontaktytor, direktör för enheten för 
undervisning och kultur, Terhi Päivärinta 



 Kommunernas ekonomiska utsikter, aktuellt inom statsandelar och 
skatteintäkter samt utmaningar för nästa regeringsperiod, tf. direktör för 
kommunalekonomiska enheten, Henrik Rainio 

 Dataskyddsfrågor; minderårigas uppgifter samt ansvarsfördelningen mellan 
lärare, rektor och nämnd, jurist Ida Sulin 
 

16.30 Avslutning  
  
19.00 Middag på Krog Roba 

 Middagshälsning av Helsingfors biträdande borgmästare med ansvar för 
bildningen, Pia Pakarinen 

 
 
 

Fredag 15.3.2019 
 
 
9.00 Att sikta mot stjärnorna och ta sig dit 

Hur vågar man gå mot strömmen för att förverkliga sin vision? Var hittar man 
modet att vara annorlunda och tåla kritik? Varför lönar det sig att försöka hitta på 
något nytt i en likartad värld? Företagare och jurist Marianne Saarikko Janson 
svarar på dessa frågor. Hon grundade år 2004 den mångfaldigt prisbelönta 
juristfirman Fondia, som år 2017 noterades på Helsingforsbörsen First North. 
 

11.00 Lunch på Roban Rumpu 
 
12.00 Pedagogiska exempel från kommunerna 
 
13.00 Självstyrt lärande, fenomenbaserat lärande, digitaliseringen - sämre 

inlärningsresultat? 
 De nya undervisningsmetoderna har kritiserats av en del. Finns det någon 

sanning i det? Utifrån styrdokument och forskning diskuterar och problematiserar 
föreläsarna digitalisering och fenomenbaserad undervisning.  

 Charlotta Hilli, FD, Universitetslärare i universitetspedagogik, Åbo Akademi 

Nina Enqvist, doktorand i pedagogiska vetenskaper, Universitetslärare inom 
historians och samhällslärans didaktik, Åbo Akademi 

 
15.15  Avslutning 
 


