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Bild i skolan 2017

➠ Öka dina kunskaper gällande digitala medier i bildämnet och ta del av
den senaste tekniken!

➠ Hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens alla delar?
➠ Så arbetar du framgångsrikt med film och foto i klassrummet – ta del av
kreativa arbetssätt

➠ Hur kan du omsätta bildanalys från teori till praktik i undervisningen?
➠ Workshop – utbyt erfarenheter med kollegor i branschen gällande arbetet med
bildanalys och digitala hjälpmedel

➠ Missa inte chansen att utveckla dina kunskaper i bedömning och
betygsättning inom bildämnet!
Datum och plats: 30–31 januari 2017, Stockholm

några av konferensens talare

Anna Grenholm, bildlärare
och IKT-ansvarig på Vittra
Telefonplan grundskola

Sten Canevall, förstelärare
i bild på Lillholmsskolan i
Skärholmen

Matilda Åhall, bild- och
speciallärare, arbetar på
Fässbergsskolan i Mölndal

Åsa Fant Perdsjö, bildlärare,
författare och uppskattad
bildämnesbloggare

Charlotte Ahlström, arbetar
med nyanlända elever på
högstadiet, förstelärare,
undervisar i svenska som
andraspråk

Välkommen till Bild i skolan 2017!
I årets upplaga av Bild i skolan finner du uppdaterade favoriter från 2016 såsom inspirerande föreläsningar om film och foto, digitala medier och bildanalys. Nyheter för i år är en workshop där du
utbyter erfarenheter med kollegor i branschen gällande arbetet med bildanalys och digitala hjälpmedel, en föreläsning som ger dig klarhet i bedömning och betygsättning, samt ett intressant anförande
om bemötande och integrering av nyanlända elever i klassrummet. Därtill får du lära dig mer om att
tidseffektivisera din planering – hur lägger du upp en välgjord planering som innefattar läroplanens
alla delar?
Under konferensen är vi stolta att presentera:

➠ Anna Grenholm, bildlärare och IKT-ansvarig på Vittra Telefonplan grundskola som ligger i
framkant när det gäller framtidens lärmiljöer, både fysiska och digitala. Hon är utbildad bildlärare på
Konstfack och har en magisterexamen i mediepedagogik från samma lärosäte. Låt dig inspireras av
hennes föredrag om digitala medier och få med dig verktyg för hur du kan utveckla din undervisning
utifrån just dina förutsättningar!

➠Sten Canevall, lärare i bild på Lillholmsskolan i Skärholmen, har under många år varit verksam
inom förortssatsningen Fantasifabriken. Han är medförfattare till Fantasifabriken – berätta med ord,
bild och ljud och mottagare av föreningen och stiftelsen ”Datorn i utbildningens” utmärkelse Guldäpplet 2006, tillsammans med Hans Norkvist. Sten kommer att ge dig konkreta lektionsupplägg i
film och foto och ge tips på hur du kommunicerar elevernas verk till en publik utanför skolan.

➠ Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare, arbetar på Fässbergsskolan, en
nystartad 4-9 skola i Mölndal. Hon är författare till en lärarhandledning i bild med fokus på ämnets
teoretiska delar, vilken kommer ut våren 2017. Under sin föreläsning uppdaterar och nyanserar hon
din undervisning i bildanalys. Hur hjälper du elever att tolka budskap i olika verk? Du deltar även
i en workshop som Matilda leder där du diskuterar och utbyter erfarenheter gällande bildanalys och
digitala hjälpmedel med kollegor i branschen.

➠ Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6,
bloggar på Bildlärarbloggen – en bildlärares vardag, arbetar som klasslärare och bildlärare i årskurs
3–6 i Gnosjö. Under hennes föreläsning får du konkreta tips för en välgjord och tidseffektiv
planering – hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens alla delar och
som dessutom håller eleverna intresserade?
➠ Anna Karin Munkby, tidigare skolledare och har de senaste åren arbetat på Skolverket, arbetet
har innefattat bedömning och betygssättning framför allt för grundskolan, dokumentation och den
skriftliga individuella utvecklingsplanen. Missa inte chansen att utveckla dina kunskaper i bedömning och betygsättning inom bildämnet!
➠ Charlotte Ahlström, arbetar sedan flera år tillbaka med nyanlända elever på högstadiet. Hon
är förstelärare och undervisar i SO och svenska som andraspråk. Hon har ett stort engagemang i
inkluderingsfrågor och organisatoriska frågor gällande optimering av nyanlända elevers lärande och
framtid i Sverige. Hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter och lära dig hur du framgångsrikt integrerar nyanlända elever i klassrummet!
Vårt mål med denna konferens är att du efter dessa två dagar känner dig uppdaterad med det senaste
rörande bildämnet. Du får tillgång till flera nya verktyg att utveckla och uppdatera din undervisning
med och du känner dig tryggare och säkrare i din bedömning och betygsättning. Under workshopen
får du ett värdefullt och lärorikt utbyte där du inspireras av bildkollegors idéer, erfarenheter och
lektionsupplägg.

Försäkra dig om en plats redan idag! Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din
anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till Bild i skolan 2017!
Vänliga hälsningar
Pernilla Helmersson
Utbildningsansvarig
Kompetensteamet										
								

dag 1, 30 januari
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Moderator Lena Landström inleder konferensen
Lena Landström, har arbetat i skolans värld i 25 år, undervisar i bild och slöjd i årskurs 6-9. Hon driver
bildbloggen Konst & Bild i Skolan, där bildlärare finner inspiration till sin undervisning.

09.40 Så arbetar du framgångsrikt med film och foto i klassrummet – ta del av
		
kreativa arbetssätt
• Lär dig mer om bildspel – så kan du arbeta med stillbild och rörlig bild i
			 kombination med ljud
• Hur kan du arbeta praktiskt med bildredigering i undervisningen? Ta del av tips
			 på redigeringsprogram
• Hur kan du kommunicera elevernas verk online och till en publik utanför skolan?
• Ta del av tips på nytänkande lektionsupplägg för film och foto

Sten Canevall, lärare i bild på Lillholmsskolan i Skärholmen, har under många år varit verksam inom
förortssatsningen Fantasifabriken, ett projekt som går ut på att elevers tankar och idéer blir konstnärliga
produkter som möter en publik. Han är medförfattare till Fantasifabriken – berätta med ord, bild och ljud
och är mottagare av föreningen och stiftelsen ”Datorn i utbildningens” utmärkelse Guldäpplet 2006,
tillsammans med Hans Norkvist.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min)
12.00 Lunch
13.00 Utveckla dina kunskaper i bedömning och betygsättning inom bildämnet
• Hur kan du tänka gällande bedömning och betygssättning av elevens kunskaper?
• Vilken dokumentation och underlag behövs för att bedöma och betygsätta elevernas
			 kunskaper på ett rättssäkert sätt?
• Vilket stöd finns för bedömningen av estetiska uppgifter?
• Hur sker bedömningen när det gäller nyanlända elevers kunskaper?
• Passa på att ställa dina frågor gällande bedömning och betygsättning

Anna Karin Munkby, tidigare skolledare och har de senaste åren arbetat på Skolverket. Arbetet har
innefattat bedömning och betygssättning framför allt för grundskolan, dokumentation och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Hon har också arbetat med frågor om bedömning och kartläggning
av nyanlända elevers kunskaper.

14.20 Kaffepaus
14.40 Öka dina kunskaper gällande digitala medier och ta del av den senaste tekniken!
• Hur kan du arbeta med digital portfolio i undervisningen?
• Vad finns det för stöd för digitalt bildarbete?
• Hur kan du utveckla din undervisning med digitala medier med små medel?
			 Ta del av tips på kostnadsfria appar

Anna Grenholm, bildlärare och IKT-ansvarig på Vittra Telefonplan grundskola som ligger i framkant
när det gäller framtidens lärmiljöer, både fysiska och digitala. Det digitala lärandet är en självklarhet i
Annas undervisning och hon letar ständigt efter nya verktyg och arbetssätt. Hon är utbildad bildlärare
på Konstfack och har en magisterexamen i mediepedagogik från samma lärosäte.

16.30 Dagen avslutas
18.30 Välkommen att delta på kvällsaktivitet: graffiti-workshop med
		
Tobias Barenthin Lindblad (Anmälan sker separat)
Ta möjligheten att umgås och byta erfarenheter med bildkollegor under trevliga former. Tobias bjuder
in till föreläsning och workshop där du får prova graffiti. Priset för kvällen med lättare förtäring är 695
kr exkl. moms. Begränsat antal platser.

dag 2, 31 januari
08.00 Slät kopp kaffe
08.30 Hur kan du omsätta bildanalys från teori till praktik i undervisningen?
• Hur kan du hjälpa eleven att med enkla verktyg tolka budskap i olika verk?
• Hur kan du bättre arbeta med gestaltningsuppgifter?
• Ta del av konkreta exempel på bildanalysuppgifter

Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare, arbetar på Fässbergsskolan, en nystartad
4-9 skola i Mölndal. Hon är författare till en lärarhandledning i bild med fokus på ämnets teoretiska
delar, vilken kommer ut våren 2017. Hon bloggar som Fröken Hall med mottot bild som etiskt-estetiskt
kommunikationsämne med möjlighet att förändra världen.

10.00 Kaffepaus
10.20 Hur kan du framgångsrikt integrera nyanlända elever i klassrummet?
• Öka dina kunskaper om mottagandet av nyanlända elever
• Hur bedömer du nyanlända som inte kan språket?
• Hur jobbar man språkutvecklande i bildämnet?
• Hur kan du bättre bemöta och kommunicera med nyanlända elever?
• Hur kan du ta reda på deras förkunskaper och stödja dessa elever i deras lärandeprocess?

Charlotte Ahlström, arbetar sedan flera år tillbaka med nyanlända elever på högstadiet. Hon är förstelärare och undervisar i SO och svenska som andraspråk. Charlotte har ett stort engagemang i inkluderingsfrågor och organisatoriska frågor gällande optimering av nyanlända elevers lärande och framtid i
Sverige.

11.50 Lunch
12.50 Hur kan du bättre planera och undervisa i bild enligt Lgr 11?
• Hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens alla delar, går det?
• Hur lägger du upp en planering som motiverar och håller eleverna intresserade?
• Ta del av konkreta tips och råd för en välgjord och tidseffektiv planering

Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6, bloggar på
Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i åk 3–6 i Gnosjö.

14.10 Kaffepaus
14.30 Workshop – utbyt erfarenheter med andra bildlärare gällande arbetet med bildanalys 		
		
och digitala hjälpmedel
• Diskutera, låt dig inspireras och utbyt erfarenheter med kollegor i branschen!
• Hur kan du modernisera och utveckla undervisningen i bildanalys?
• Utbyt praktiska övningar i bildanalys med varandra
• Hur kan du tänka gällande formativ bedömning i bildanalys?
• Hur långt har Sveriges skolor kommit i arbetet med digitala medier inom bildämnet?
			 Diskutera med kollegor!
• Bli uppdaterad med digitala hjälpmedel och multimodala arbetssätt som stärker och
			 varierar undervisningen
Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare, arbetar på Fässbergsskolan, en nystartad
4–9 skola i Mölndal.

15.50 Moderator sammanfattar dagarna
16.00 Dagen avslutas

PRAKTISK INFORMATION
Bild i skolan 2017
➠ Datum: 30–31 januari 2017
➠ Pris: 3 495 kr (4 190 inkl. kvällsaktivitet) vid anmälan t.o.m. 17 november,

5 495 kr (6 190 inkl. kvällsaktivitet) efter 17 november. I priset ingår lunch, för
friskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälnings-		
bekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.

➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För
fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad
konferens vid extraordinära händelser.

ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
info@kompetensteamet.se

08-410 281 50

Mottagare:

MWS

Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm

Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
utbildningar specialutformade för våra deltagare.

Vill du vara utställare?
Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.
Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka Er
ställning på marknaden.
Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!
För ytterligare information och priser kontakta oss på
info@kompetensteamet.se eller 08-410 281 50.
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