Vill ni visa ert utvecklingsarbete för 600 deltagare på en regional
konferens kring Fullföljda studier i Västra Götaland den 28 februari
2020?
Vi har nu påbörjat planeringen av nästa års fullföljda studier-konferens som kommer att genomföras
28 februari 2020 i Göteborg. Konferensen syftar till att kunskapshöja och inspirera personer som på
olika sätt arbetar för barn och ungas hälsa och förutsättningar för att lämna skolan med godkända
betyg. Konferensen är också en möjlighet att visa upp det arbete som man är stolt över och som
man vill sprida till andra. Förra året deltog cirka 500 personer från hela Västra Götaland och nu
finns förutsättningar att ta emot runt 600 deltagare.
Vi välkomnar anmälningar från olika verksamheter (ej kommersiella företag) att presentera eller
ställa ut exempel på metoder, verksamhetsutveckling, projekt, studier-/forskningsarbeten etc. inom
områden som samverkan för fullföljda studier, skolutveckling, psykisk hälsa, livsvillkor &
levnadsvanor, studiemotivation och migration & utbildning.
Ni kan välja mellan två olika presentationsformer:
-

Muntlig presentation under ett seminarium.
Utställning med tillgång till ett bord/en plats för att visa upp utvecklingsarbetet på ett öppet torg.
Utställningen ska vara bemannad under pauser/lunch och under ev. särskilt angiven tid.

Anmäl intresse att delta med muntlig presentation/utställning till ylva.bryngelsson@vgregion.se
senast den 10 november, skriv Förslag – konferens fullföljda studier i ämnesraden. Beskriv kort det
du vill presentera, utgå från följande rubriker:
▪
▪
▪
▪

Rubrik/ämne:
Innehållsbeskrivning:
Presentationsform: Muntlig presentation alternativt utställning
Kontaktuppgifter:
- Namn:
- Telefonnummer:
- E-post:
- Organisation:

När intresseanmälningstiden gått ut görs en bedömning och prioritering av inkomna förslag och
sedan återkommer vi med besked.
Vi ser fram emot spännande presentationer från hela Västra Götaland och en intressant och lärorik
konferens!
Kontaktperson:
Ylva Bryngelsson
Huvudprocessledare Fullföljda studier
Avdelning Social hållbarhet
VGR Regional utveckling
Tel: 0700-20 77 37
E-post: ylva.bryngelsson@vgregion.se

Upprop utställare/presentationer Konferens fullföljda studier 2020

2019-10-09

