
27–28 mars 2023 | Stockholm
4 april–2 maj 2023 | Webbkonferens

Konferensen berör
• Inkludering av elever med NPF – så kan 

lärarna stöttas.
• NPF i verkstaden – framgångsrik inklude-

ring på yrkesprogram.
• Undervisning för elever med svåra rörelse-

hinder – vilken kunskap behöver lärare och 
specialpedagog?

• Att motivera när ingen motivation finns – 
hur når vi elever som saknar inre drivkraft?

• Förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism i gymnasieskolan.

• Diagnoserna i skolan – har vi flyttat grän-
sen mellan friskt och sjukt?

• Juridik för specialpedagoger – särskilt stöd 
och rätten till utbildning.

• Att arbeta med språkstörning i matematik-
undervisningen.

Delta online 
eller på plats!
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Specialpedagogik i gymnasiet

På konferensen medverkar

Martin Hugo – docent

Charlotte Sandelin – specialpedagog

Veronica Rosvall – leg. lärare

Clas Falk – rektor

Åsa Bergshem – specialpedagog

Lenita Törning – fil.dr

Emma Leifler – med.dr

Christian Rück – psykiater och professor

Maria Refors Legge – jur.dr

Anna Strömberg – logoped

Sofia Nyman – specialpedagog

        älkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som möter elever 
i behov av stöd i gymnasiet! Under två dagar kan du ta del av den senaste 
forskningen som rör specialpedagogik och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom 
kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats 
i Stockholm eller på distans via webbkonferensen.
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Konferens i Stockholm 
När och var?
27–28 mars 2023 
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 
 
 
Pris

Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
4 295 kr exkl. moms 28 februari 2023 
 
Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
5 795 kr exkl. moms 1 mars 2023 

 
I priset ingår förmiddagskaffe,  
lunch och eftermiddags kaffe  
samt dokumentation.  
Se konferensens exakta tider 
på skolporten.se/konferenser.

 
Webbkonferens 
När och hur? 
4 april–2 maj 2023 
Konferensens förinspelade föreläsningar publiceras den 4 
april kl. 08.00 och finns tillgängliga t.o.m. den 2 maj kl. 
24.00. Titta i den ordning du vill och vid den tidpunkt 
som passar dig under hela perioden. Föreläsningarna är 
50-60 minuter långa. 
 
 
Pris

Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
3 645 kr exkl. moms 28 februari 2023

Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
4 295 kr exkl. moms 1 mars 2023

 
Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. I 
priset ingår dokumentation. Ytterligare information om 
konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. 
Inloggningsuppgifter skickas ut kl. 08.00 på konferensens 
första dag.

info@skolporten.se | skolporten.se

Skolporten AB | C/O United Spaces 

Götgatan 22A, 118 46 Stockholm

Övrig information
För vem? 
Konferensen vänder sig till dig som arbetar 
med elever i behov av stöd.

Anmälan
Anmälan görs på skolporten.se/konferenser.
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt 
via e-post. Om inte, kontrollera gärna din 
skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning och villkor 
Vid avbokning fram till 30 dagar före kon-
ferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift 
(administrationsavgift 500 kr). Avbokas 
platsen senare än 30 dagar före konferensens 
datum sker ingen återbetalning. Deltagar-
platsen kan överlåtas till en kollega.  

OBS! Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller  
programändringar. Se aktuell information på 
skolporten.se/konferenser. 
 
Frågor om programmet?
Nina Fahlén
nina.fahlen@skolporten.se
076-321 62 99

Läs om alla våra  
konferenser på  

skolporten.se/konferenser
eller scanna QR-koden.

Boka på  skolporten.se /konferenser


