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9:00 Introduktion
9:15 Att vara särskilt begåvad – en personlig berättelse Nike Lindhe och hennes pappa Kristian Lindhe delar med sig
av sina erfarenheter.
9:45 Så blir du en pratbar vuxen! Hur kan vuxna i och utanför skolan skapa förtrolighet och tillit i kommunikation med
barn och unga? Viktiga ingredienser i alla relationer, men om möjligt ännu viktigare när det gäller särskilt begåvade
elever i skolan. Föreläsaren Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och författare till boken Med känsla för barns
självkänsla.
10:45 Håkan Lans – världsberömd uppfinnare Håkan Lans är Sveriges största uppfinnare i modern tid. Han står
bakom en tidig version av datormusen och är upphovsman till ett satellitnavigeringssystem för båtar och flyg som
används över hela världen. Hur var Håkan Lans egen uppväxt och vad har han för råd att ge till dem som kommer i
kontakt med begåvade och kreativa barn och ungdomar?
11:30 Föräldrapanel Föräldrar (från nätverket Mensa GCP) till särskilt begåvade barn i olika åldrar delar med sig av
sina personliga erfarenheter.
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 Att vara särskilt begåvad – en personlig berättelse Vrakdykaren Stefan Hogeborn berättar om sina erfarenheter
av att vara begåvad.
13:30 Stöd, inspiration och förändringsarbete Ylva Eriksson från Skolverket pratar om hur myndigheten stöttar
skolorna i arbetet med begåvade elever. Våren 2015 lanserades ett helt nytt stödmaterial om särskilt begåvade elever.
Vad har hänt sedan dess?
14:00 Matteklubb och handlingsplan Skolutvecklaren Sara Penje och lärarna Catherine Mortimer-Hawkins och Adam
Jonsson beskriver hur föregångskommunen Sollentuna arbetar med begåvade elever.
14.30 Rektorns betydelse för arbetet med särskilt begåvade elever Vibeke Eriksson, före detta rektor som numera
arbetar som grundskoleutvärderare i Stockholms stads utbildningsförvaltning, berättar om sina erfarenheter som
rektor.
15:15 Särskild begåvning – särskild behandling Lena Bergman Åkerman är specialpedagog och skriver masteruppsats
om särskild begåvning. Hon ger konkreta tips på hur undervisningen kan anpassas till begåvade elever.
15:45 Paneldebatt
16:15 Avslutning
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