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Rekord för årets Växjökonferens med Petter, Rung och Wester
Den 28 januari 2021 genomförs den årligt återkommande skolutvecklingskonferensen
för 33:e gången. Växjökonferensen är en nationell mötesplats för samtal om aktuella
samt framtida skol- och utbildningsfrågor. Årets konferens blir helt digital och sänds
från Linnéuniversitetet. Det aktuella temat ”En likvärdig skola – lika tillgång till lika
utbildning” har lockat rekordmånga deltagare och drygt 400 är anmälda till årets
konferens.
Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av likvärdighet som grund för en hållbar
skola. Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola,
uppväxtort och familjebakgrund? Hur kan vi verka för god kvalitet i de förutsättningar,
processer och resultat som ligger till grund för ledarskap och undervisning och ytterst alla
barns och elevers möjligheter att erbjudas en god utbildning?
Konferensen riktar sig till utbildningspolitiker, tjänstepersoner, rektorer, fackliga
organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola,
gymnasie och högskola/universitet.
-

Nu är det återigen dags för den nationella utbildningskonferensen som varje år arrangeras
i Växjö. Detta år blir annorlunda då konferensen blir helt digital, men vi ser likaväl fram
emot en spännande dag. Varje år försöker vi fånga upp ett aktuellt tema i skoldebatten.
Denna gång fokuserar vi på utmaningarna med att skapa en likvärdig skola. Programmet
bjuder på intressanta föreläsningar som belyser temat utifrån olika perspektiv, säger
Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden, Växjö kommun som tillsammans
med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet står som arrangörer.

Anna Ekström (S), utbildningsminister, Peter Fredriksson, generalsekreterare
Skolverket och Helen Ängmo, generalsekreterare Skolinspektionen inleder konferensen
Under konferensen föreläser också Petter Askergren, artist/låtskrivare och författare, Nina
Rung, kriminolog och genusvetare, Alexander Holmberg, ledarexpert inom chefsutveckling &
kommunikation, Christian Rück, professor i psykiatri, Karolinska institutet m fl.
Anna Ekström (S), utbildningsminister, Peter Fredriksson, generalsekreterare Skolverket och
Helen Ängmo, generalsekreterare Skolinspektionen inleder konferensen i samtal med årets
moderator om en likvärdig skola.
Moderator för konferensen är Johan Wester, komiker, programledare, entreprenör och
samhällsbyggare.
Fullständigt program: vaxjokonferensen.se
För mer information:
Katrin Lindwall, Linnéuniversitetet 0470-70 89 33
Tina Sundberg, Region Kronoberg 0708-69 49 32
Pernilla Tornéus (M), Växjö kommun 0708-93 25 97

