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Bernard Petiot 
Vice direktör för rollbesättning 
och uppförande vid den 
välrenommerade kanadensiska 
nycirkusgruppen Cirque du 
Soleil. Efter avslutad 
masterexamen i fysisk aktivitet 

Golnaz Hashemzadeh 
Bonde 
Grundare av organisationen 
Inkludera Invest, författare, 
fristående kolumnist i Dagens 
Nyheter och föreläsare. Hon är 
utbildad på Handelshögskolan i 

Pär Lager 
VD för utbildningskoncernen 
Anthon B Nilsens verksamhet i 
Sverige. Pär är även ansvarig 
för EdTech koncernen, 
styrelseordförande för 
branschorganisationen SAUF - 
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NU2016 börjar ta form! 

NU2016 börjar ta form och konferensens teman känns högaktuella med tanke på diskussioner om 

integration, och en återkommande debatt om skolan. Vad skapar utbildningars kvalitet och vad 

ska utbildning vara? Vilken påverkan har högre utbildning på samhället i stort och vad står 

kvalitetsbegreppet för när vi talar om högre utbildning? Var med och diskutera riktningen för 

framtidens högre utbildning och våra utbildningar i en samhällskontext.  

Tre huvudtalare är inbjudna för deras alternativa syn på utbildning och pedagogiskt ledarskap. De 

kommer var och en med utgångspunkt i sin individuella kunskap och erfarenhet att adressera 

kollektiva teman som demokrati, delaktighet och digitalisering. 

 

Huvudtalare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golnaz Hashemzadeh Bonde 
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rekryterades Bernard av 
Montreals Club Gymnix för att 
leda det avancerade 
gymnastikprogrammet 
samtidigt som han undervisade 
vid Université de Montréal. 
Bernard kommer på temat 
delaktighet att tala om 
utmaningarna med och 
potentialen i att få många 
personer som var och en är 
expert inom sitt område, och 
dessutom har hög personlig 
integritet att vilja skapa en 
helhet tillsammans.  

Stockholm och Colombia 
Business School i New York. 
Golnaz har i sin roman Hon är 
inte jag utforskat erfarenheter 
av svenskt utbildningsväsen 
från grundskola till högskola. 
De här erfarenheterna skapar 
förståelse för att svenskt 
utbildningsväsende många 
gånger är blint och okänsligt 
för hur klass, etnicitet och kön 
påverkar och formar 
utbildningsgången. Golnaz 
kommer i sin keynote att 
belysa detta. 
 

Sveriges Auktoriserade 
Utbildningsföretag samt 
delaktig i SNS 
forskningsprojekt om 
”Framtidens 
kompetensförsörjning”. Han 
har även varit politiskt 
sakkunnig i 
Utbildningsdepartementet. 
Under temat digitalisering 
kommer Pär att adressera vad 
som händer - och inte händer - 
inom den högre utbildningen. 
Pär kommer att jämföra 
utvecklingen i den högre 
utbildningen i Sverige med det 
som händer dels 
internationellt och det som 
händer i Sverige inom andra 
närliggande sektorer.   

 

 

PS. Vi kommer att presentera fler inbjudna talare i nästa nyhetsbrev.  

 

 

Inbjudan att arrangera 

förkonferens! 
NU2016 erbjuder möjligheten att i 

anslutning till konferensen anordna 

förkonferens för nätverk och grupper. 

Vid intresse hör av er till nu2016@hkr.se 

 

 

 

Viktiga datum! 

Datum för bidrag 

Deadline    1 nov      

Besked om antagning 31 jan       

Datum för anmälan 

Tidig anmälan 15 dec - 1 mar 2016 

Sista anmälningsdatum 15 maj 2016 

Pris för tidig anmälan till konferensen är 3900 kr exkl. 

konferensmiddag, 15/12-1/3. 

Pris för senare anmälan är 4600 kr exkl. 

konferensmiddag, 2/3 - 15/5.   
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