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Inbjudan till Skolplatsendagarna 5-6 maj 2022 
 

 
 
Vi vill härmed bjuda in till Skolplatsens användarträff som går av stapeln i Göteborg den 5-6 
maj  2022. Användarträffen är öppen för alla som arbetar i Skolplatsen 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: Torsdag -fredag, 5-6 maj 2022  
 
Var: Gothia Towers, Mässans gata 24, 412 51 Göteborg 
 
Tid: Start kl. 08:30 med fika den 5 maj och avslutning med lunch runt kl.12:00 den 6 maj. På 
kvällen den 5 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: sker via anmälningsformulär www.gotit.se/anvandartraff. 
Anmälan är bindande, avbokningsbar fram till två veckor innan. 
Vi behöver din anmälan senast den 20 april. 
 

https://ui.ungppd.com/Surveys/236e93e8-7b9a-4ec4-9ef6-df85842b5d8e
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Preliminärt program 
Torsdag den 5 maj 2022 
Förmiddag 
08:30 –12:20 

• Registrering och fika 

• Gotit hälsar välkommen 

• Workshop – Optimera dina datauttag ur Skolplatsen med Filgeneratorn 

• Fika 

• Föreläsning – Proaktivitet i skolan - jobba med årshjulet 

• Lunch 
 
Eftermiddag 
13:30- 16:50  

• Workshop – Ekonomifunktioner, förbättringar i Skolplatsen 

• Fika 

• Gotit presenterar de nyutvecklade Lärarfunktionerna 
 
Kväll 
 18:00 –  

• Middag 
 

Fredag den 6 maj 2022 
Förmiddag 
09:00 – 12:00 

• Gotit startar dagen – modererade samtal utifrån de senaste funktionerna 

• Fika 

• Inspirationsföreläsning med Clas Malmström 
o 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?  

• Avslutning 

• Lunch 
 


