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Uppstartskonferens projektet 
En skola för alla  
 
Med projektet En skola för alla vill kommunalförbunden i 
Fyrbodal, Borås och Skaraborg samt Samordningsförbundet Väst 
kraftsamla för att minska skolavhopp och främja fullföljda studier.  

Under de kommande två åren kommer 33 kommuner att  
engageras i en rad aktiviteter, allt i syfte att fler unga skall fullfölja 
sina studier och/eller nå arbete. Det är en spännande tid vi har 
framför oss! 

Vi tror på vikten av att mötas och att alla vi som arbetar för projektet ges möjlighet att träffas för 
att tillsammans mobilisera engagemang, skapa samsyn, lära mer om projektet och 
sammanhanget vi verkar inom samt inspireras av goda exempel! 

 

Varmt välkommen! 

 
Tid: Torsdag den 15 mars 2018, kl 08.30-16.00 
Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24 Göteborg (lokal Roxy och Ruby) 
 
  
  
08.30  Kaffe och avprickning 
  
09.00  Presentation av projektet ”En skola för alla"  

Lisa Gillström, projektledare  
  
09.15  Presentation av projektets moduler  

Moa Mannesson, delprojektledare Skaraborgs kommunalförbund 
Henrik Erlandsson, delprojektledare Fyrbodals kommunalförbund  
Annica Anegren, delprojektledare Samordningsförbundet Väst 
Mikael Szanto, delprojektledare Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
  

10.15  Fika  
 
10.30  Projektet i ett större sammanhang  

(15 min talartid + 5 min frågor) 
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef avdelning folkhälsa 
Västra Götalandsregionen  
  

10.50 Att motverka skolavahopp – vad krävs?  
(30 min talartid + 15 min frågor) 
Göran Henriksson, medicinsk rådgivare Västra Götalandsregionen  
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11.35  Plug-In – erfarenheter och framgångsfaktorer  

(20 min talartid + 10 min frågor) 
Sofia Reimer, projektledare Göteborgsregionens kommunalförbund  

  
12.05  Lunch våning 2 
  
13.05 Cafésamtal   

En informell dialogövning där konferensdeltagarna medverkar. Syftet är att 
samtala kring viktiga frågor, utbyta erfarenheter, lyfta fram gemensam kunskap 
och stärka gemenskapen i projektet.  
Leds av Henrik Erlandsson, delprojektledare Fyrbodals kommunalförbund  
  

13.45 Redovisning av cafésamtal (inkl. fika)  
Leds av Henrik Erlandsson, delprojektledare Fyrbodals kommunalförbund  

  
14.30  Goda erfarenheter  

(15 min talartid + 5 min frågor) 
Ingela Backman, verksamhetsledare Skövde kommun Ung Arena 9.0 
Catarina Jacobson, samordnare IM-programmen Munkedals kommun 
Zora Björklund, projektledare/coach Startskottet Svenljunga och Tranemo 
Kommun 
Sally Zeller, arbetsterapeut Steg1 Uddevalla Samordningsförbundet Väst 
 

16.00  Slut för dagen  
 

 


