Inbjudan till seminarium den 14 december 2009

Lärdomar av tjugo år med skolreformer
- Ett seminarium om utvecklingen i skolan och
läraryrkets förändrade förutsättningar
Har resursfördelningen mellan skolor och elever
påverkats av att skolan bytt huvudman från staten till
kommunerna? Vilken betydelse har egentligen resurser
för elevernas prestationer?
På vilket sätt har läraryrkets förutsättningar påverkats
av skolans förändrade styrning? Har förändringen av
lärarutbildningen inverkat på lärarrollen?
Dessa frågor diskuterar fil.dr. Camilo von Greiff
respektive fil. dr. Niklas Stenlås i två nya rapporter till
ESO.
Rapporterna kommenteras av:
Peter Fredriksson
Ingrid Carlgren

Generaldirektör IFAU och professor i
nationalekonomi, Uppsala universitet
Professor i pedagogik, Stockholms
Universitet

I en påföljande paneldiskussion deltar:
Robert Noord
Inger Enkvist

Jonas Vlachos

Oppositionsråd (s), Haninge kommun
Professor i spanska och
utbildningsdebattör,
Lunds Universitet
Docent i nationalekonomi,
Stockholms Universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten

Välkomna!

Preliminärt program
08.50---09.00 Registrering

Expertgruppen för
Studier i Offentlig
ekonomi

09.10 Presentation av rapporten ’’Lika skola med olika
resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och
resursfördelning’’ Camilo von Greiff

Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi är en kommitté vars uppdrag
är att självständigt bidra till att bredda
underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden.

09.30 Presentation av rapporten ’’En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga
reformideologier’’ Niklas Stenlås

Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av
den Europeiska revisionsrätten.

09.50 Kommentarer av Peter Fredriksson och Ingrid
Carlgren

Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi på Stockholms universitet.

09.00 Inledning av Lars Heikensten

10.20 Kaffe
10.45 Paneldiskussion
12.00 Seminariet slut

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i
statsvetenskap och verksam som
universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i
Uppsala.
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning,
Stockholms universitet

Tid: Måndagen den 14 december 2009 kl. 8.50 --- 12.00
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 9 december
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på vår hemsida
www.eso.expertgrupp.se

Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i
nationalekonomi och dekan vid
Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Eva Mörk, professor i nationalekonomi
vid Uppsala universitet och verksam
som forskare vid IFAU

