
Välkommen! Westums styrelse hälsar dig varmt välkommen till 2019 års konferens!
Årets konferens äger rum precis vid vänern i Vänersborg. Vi hoppas att du finner 
programmet både spännande och intressant.

Årskonferens 2019

Hotell 
Quality i 
Vänersborg 

Konferensen kommer att äga rum i Kunskapsförbundets lokaler (vänersalen) i 
Vänersborg.
Adressen är: Vänerparken 5 (precis intill tågstationen).

Värt att veta: Det är en promenad på ca 20-30 minuter mellan hotellet och 
konferenslokalen. 

Hotellrum finns reserverade på Hotell Quality i Vänersborg fram till 18 mars, samtliga 
deltagare bokar själva hotellrum. Middagen 11 april kommer även att vara på detta 
hotell.

Uppge koden: WESTUM vid bokning: http://www.qualityvanersborg.se/

Alla medlemskommuner erbjuds EN plats på konferensen där Westum står för konfer-
enskostnaden (värde 1200 kr), övriga deltagare på konferensen kommer att faktureras 
en konferenskostnad utifrån deltagande.

Deltagande 11-12 april inkl. middag 1200 kr
Deltagande 11-12 april UTAN middag 1000 kr
Deltagande endast 11 april 650 kr
Deltagande endast 12 april 650 kr

Anmälan SENAST 26 mars på Westums hemsida: www.westum.seAnmälan

11 - 12 april | Vänersborg

KFV
Vänersborg



08.30 
Inledning – sammanfattning och reflektioner  

Hur omvandlar man sin personal?
Hur kan man lite fördjupat jobba med att forma en lärare 
till att bli en onlinekurslärare. 
Hur får man personen att kunna jobba fokuserat med mål-
gruppsförståelse och sin egen roll framför kameran.
Mattias Karlsson, Moderskeppet (Jönköping)

09.45-10.15 
FIKA

Workshops – flexibelt lärande/online kurser
Förslag på tema:
Teknik
Pedagogik
Kommunikation/information
Osv..

Lärplattform utifrån ett användarperspektiv
Med utgångspunkten att bygga ett ”Campus Westum”

Sammanfattning – Hur går vi vidare
Anders Brunberg, ordförande Westum

12.00 – 13.00 
LUNCH 
grab n´go om så önskas, det är ju trots allt fredag…

Program 11 april
09.00 – 09.30 
Ankomstregistrering och fika

09.30 
Välkommen till Kunskapsförbundet och 
konferensen
Johan Olofson, förbundsdirektör Kunskapsförbundet 
Anders Brunberg, ordförande Westum
Titti Eklund, vice ordförande Westum

Kompetensförsörjning och det livslånga lärandet
Åsa Odin Ekman, utredare på TCO

Nytt från Västra Götalandsregionen och Region Halland 

12.00 – 13.00 
LUNCH

13.00
Erasmus + 
yrkesutbildningskonsortium - internationell mobilitet till 
studerande och anställda - pågående och ny ansökan 

WestKomp 0.1
utbildningsprojekt inom digitalisering
Vi går från inventerat behov i arbetslivet till leverans av 
utbildningsinsatser med hjälp av digital teknik. 
Vilka utmaningar har vi stött på?
Gull-Britt Reteike, Westum
Christina Langner, Westum

Hur gör andra?
En inblick i lokal kompetensplattform Vänersborg/Troll-
hättan
Titti Eklund, Kunskapsförbundet Väst
Patrik Jatko, Arbetsförmedlingen

Gemensam behovsinventering med hjälp av questback 
Skall vi göra en gemensam insats?
Westums styrelse

14.30 – 15.00 
FIKA

WESTUMS årsstämma

16.30 
Avslut

19.00 
Gemensam middag
Quality Hotell i Vänersborg 
kanske blir det lite underhållning också…

Program 12 april

Årskonferens 2019
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I samverkan 
för  
utveckling!




