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Inbjudan till Alvisdagarna 12-13 maj 2022 
 

 
 
Vi vill härmed bjuda in till Alvis användarträff som går av stapeln i Göteborg den 12-13/5 
2022. Användarträffen är öppen för alla som arbetar i Alvis från administratörer till rektorer. 
Här lägger vi fokus på fortbildande föreläsningar i syfte att inspirera till vidare skolutveckling 
och ökad måluppfyllelse. Genom inspirerande och lärorika föreläsningar, att tillsammans 
utbyta erfarenheter samt att umgås under lättsamma former hoppas vi utveckla vår 
gemensamma relation.  
 
När: 12-13 maj 2022  
 
Var: Gothia Towers, Mässans gata 24, 412 51 Göteborg 
 
Tid: Start kl. 09:30 med fika den 12 maj och avslutning med lunch runt kl.12:00 den 13 maj. På 
kvällen den 12 maj erbjuds mingel och middag. 
 
Kostnad: 2 095 kr exkl. moms, vilket inkluderar alla konferenskostnader samt luncher och 
middag. Observera att resa och boende inte ingår i kostnaden, det bokas av respektive 
deltagare på egen hand.  
 
Program: Programmet är inte helt fastställt ännu, men på nästa sida kan du se en skiss över 
hur vi tänker oss dagarna.  
 
Anmälan:  Anmäl dig här: www.gotit.se/anvandartraff. 
Senast den 27 april behöver vi din anmälan. 
 

http://www.gotit.se/anvandartraff
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Preliminärt program 
Torsdag den 12 maj 2022 
Förmiddag 
09:30 –12:00 

• Registrering och fika 

• Gotit hälsar välkommna 

• Presentation av utvecklingsarbetet med Alvis nya lärarfunktioner.  
- Hur har arbetet gått till? Var ligger vi till nu? Hur ser det ut? 

• Lunch 
 
Eftermiddag 
13:10- 16:30  

• Seminarie 1* 

• Seminarie 2* 

• Fika 

• Seminarie 3* 

• Återsamling 
 
Kväll 
 18:30 –  

• Middag 

Fredag den 13 maj 2022 
Förmiddag 
09:00 – 13:00 

• SUSA-navet. Sundsvall och Gotit redogör för samarbetet med Skolverket 
gällande SUSA-navet. https://utbildningsguiden.skolverket.se/om-
oss/komvux-i-susa  

• Fika 

• Inspirationsföreläsning med Clas Malmström 
Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats? 
Läkaren, forskaren och föreläsaren Clas Malmström är en mästare på att 
göra svåra saker lättbegripliga och lyfta fram användbara kunskaper som 
man kan tillämpa i praktiken. I dagens föreläsning kommer han att 
förklara varför arbetsglädje inte uppstår bara för att alla arbetsmiljö-
faktorer är på plats och säkerhetsföreskrifter efterlevs. Arbetsglädje är 
inte bara ett erbjudande utan också ett åtagande, en möjlighet för alla 
som vill att jobbet ska vara ett lyft i livet. Men hur gör man?  

• Återkoppling av dagarna och avslutning  

• Lunch 
 
 
 
*På sida 3 finns närmare information om respektive seminarietillfälle 
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Seminarier 
Under eftermiddagen den 12 maj kommer parallella seminarier genomföras.  
Se närmare information om innehåll samt vem/vilka som kommer leda respektive 
seminarietillfälle nedan. Varje seminarietillfälle kommer pågå i 50 minuter och du väljer tre 
seminarier som är intressanta just för dig. 
 

CSN 

Representanter från CSN talar om studiestöd för studier i Sverige och studiestartsstöd. 
Förutom detta kommer Gotit tillsammans med CSN redogöra för ett samarbete som 
genomförts för att förtydliga rapporteringen av elever som läser över mer än en termin och 
registreras med ett avbrott på ex första terminen. 
 

Magnus Andersson, rektor på vuxenutbildningen i Östersunds kommun 
I Östersund jobbar man aktivt med utveckling av verksamhetens målstyrning och arbetet med ständiga 
förbättringar tillsammans med företaget Vinna Matchen. Arbetet handlar bland annat om  att använda 
sin administrativa data på ett effektivt och kvalitetshöjande sätt. Att följa upp och skapa underlag för 
strategiska och nyttiga förändringar. 

 

Vuxenutbildningen i Partille 
Med rätt stöd fick de fler elever att fullfölja och slutföra sina studier. En representant från 
Partilles vuxenutbildning redogör för det arbete som genomförts med just det syftet – att få 
fler att fullfölja och slutföra sina studier. https://www.spsm.se/kurser--
aktiviteter/nyheter/nyheter/med-ratt-stod-fick-de-fler-att-stanna-inom-vuxenutbildningen/  
 
 
Jennie Sjögren, rektor Sundsvalls kommun samt Jonas Hansson, teamledare 
för Alvis, redogör för arbetet med e-arkiv och elektronisk signering.  
Jennie Sjögren och Jonas Hanson redogör för det omfattande projekt som det innebär att 
införa ett e-arkiv för att bland annat kunna genomföra införandet av elektroniskt signerade 
betygskataloger. En redovisning av hur projektet förlupit kommer att göras, men även en 
inblick i nuläge och vad som återstår. Ta tillfället i akt att lyssna på, lära av och kanske fråga 
Sundsvall och Gotit om ett viktigt framtidsområde för vuxenutbildningen. 
 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/med-ratt-stod-fick-de-fler-att-stanna-inom-vuxenutbildningen/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/med-ratt-stod-fick-de-fler-att-stanna-inom-vuxenutbildningen/

