
 

Träff 1:  Utbildning och januariavtalet – detta behöver skolan framöver 

  
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna samt andre vice ordförande i 

utbildningsutskottet  

Axén Olin har en bakgrund som lärare, biträdande rektor och finansborgarråd för Moderaterna 

i Stockholms stad. I februari i år meddelades det att hon blir Moderaternas utbildningspolitiska 

talesperson och är därmed främsta politiker som är i utbildningspolitisk opposition till 

regeringen och januariavtalet. Under nätverkets första träff kommer deltagarna att få bekanta 

sig med Kristina och diskutera detta närmare. Vad har Axén Olin för ambitioner för den svenska 

skolan? Hur ser Moderaterna på januariavtalet rörande skolan? Vilka frågor kommer 

Moderaterna att kriga för i utbildningsutskottet de kommande åren?  

Postmuseum, onsdagen den 4 september 2019, kl. 09:30-12:30  

 

 

Träff 2: Så skapar vi en hållbar arbetsmiljö för skolans personal  

  
Åsa Plesner, ansvarig utgivare och medgrundare till Tankesmedjan Balans  

Allt fler lärare blir idag sjukskrivna till följd av stress. Tankesmedjan Balans menar att 
detta till stor del kan förklaras av en obalans mellan krav och resurser. I maj förra året 
demonstrerade tusentals lärare genom Lärarmarschen mot just nedskärningarna och 
den ökade stressen för skolpersonal. Frågan är nu hur detta ska hanteras? Handlar 
det om för höga krav eller för lite pengar? Och hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö för 
skolans personal?   

Åsa Plesner har tidigare arbetat som kvalitetschef, utbildningsledare och administrativ 
chef inom skolan. Tankesmedjan Balans verkar för att synliggöra hur den politiska 
styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som jobbar i vård, skola och 
omsorg. Balans är en ideell organisation utan koppling till politiska partier, företag eller 
organisationer.  

Postmuseum, onsdagen den 16 oktober 2019, kl. 09:30-12:30 
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Träff 3: Betygssystemets utveckling - hur ska vi säkerställa att elever får 

rättvisa och rättssäkra betyg?   

  
Jörgen Tholin - Regeringens utredare för Betygsutredningen (U 2018:03)   

Betygen är ett ständigt aktuellt ämne i skoldebatten. Utbildningsminister Ekström 
menar att dagens betygssystem i för hög grad fokuserar på elevers misslyckanden - 
och varken främjar en god studiemiljö eller rättvisa betyg. Detta resulterade i 
Betygsutredningen (U 2018:03), vars uppdrag är att ta fram en modell för ämnesbetyg 
som kan komma att ersätta kursbetygen på gymnasieskolan, undersöka möjlighet och 
form för kompensatoriska inslag i betygssystemet samt hur kunskapsutvecklingen kan 
dokumenteras för elever som inte når ett godkänt betyg. Jörgen Tholin är forskare 
och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, och regeringens utredare för 
Betygsutredningen. Här diskuterar han med nätverket kring slutsatserna av 
utredningen och om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att elever får rättvisa 
och rättssäkra betyg.  

Postmuseum, onsdagen den 27 november 2019, kl. 09:30-12:30  
 

  

Träff 4: Regeringens utbildningspolitik och januariavtalet  

 
Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström   

På förmiddagen får nätverket besök av utbildningsminister Anna Ekströms 
statssekreterare Erik Nilsson. Nilsson är en av två statssekreterare hos 
utbildningsministern och ansvarar för frågor gällande förskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola, gymnasieskolan och Unesco. Här får nätverket chansen att 
fråga ut regeringen om skolpolitiken. Finns det en samlad vision för skolpolitiken i 
januariavtalet? Vad är statssekreterarens syn på vägen framåt för svensk skola?   
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Eftermiddag träff 4: Var är vi nu - och vart är utbildningspolitiken på 
väg? (Upplägg: Workshop)  

 

Altingets utbildningsnätverk besitter stor kompetens med medlemmar från i stort sett 
alla delar av skolvärlden. Därför kommer vi under nätverkets fjärde träff, efter 
statssekreterare Erik Nilssons besök, att lägga extra fokus på just denna kompetens i 
form av en workshop med deltagarna. Nätverksdeltagarna diskuterar med varandra 
om vilka spaningar de gjort på skolområdet, för att utbyta erfarenheter och lära av 
varandra. Vilka är de stora problemen och hur arbetar de olika verksamheterna för att 
motverka dessa? Tanken är att detta blir ett utbyte av idéer, tankar och reflektioner 
kring hur den skolpolitiska debatten ser ut, vilka förutsättningar som finns och vilka 
intressen som står i konflikt med varandra. Hur har det exempelvis gått med 
januariavtalet? Märks det någon skillnad efter Skolkommissionen? Eller vad där det 
egentligen skolan behöver för att alla elever ska nå sin fulla potential? 

Klarahuset Drottninggatan 33, onsdagen den 29 januari, kl. 09:30-15:00  

 

  

Träff 5: Digitalisering i svensk skola  

  
Carl Heath, chef på RISE professional education  

Carl Heath är chef för Professional Education samt kompetensplattformen 
Digitalisering och Lärande. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att 
värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och 
interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till 
digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. På dagens möte 
berättar han mer om digitaliseringen i svensk skola, och hur Sveriges skolsystem ska 
vara i framkant vad gäller medie- och informationskunnighet. Hur når vi dit i praktiken?   

Klarahuset Drottninggatan 33, onsdag den 4 mars 2020, kl. 09:30-12:30 
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