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Regional lederkonferanse 27. – 28. oktober, Victoria hotell Hamar  
Vi løfter skoleeier og skoleleders rammer og ansvar i digitaliseringen! 
 
Skolelederforbundet i Innlandet har gleden av å invitere til lederkonferanse. 
Dag 1 setter søkelys på digitalisering i skolen, og er åpen for alle interesserte. Foredragsholder er Elisabeth Rudi 
Lund fra Apple. Mona Søbyskogen, nestleder i Skolelederforbundet vil lede en dialog med skolesjefene i 
Lillehammer, Ringsaker og Stange kommune der de deler sine erfaringer.  
Dag 2 er forbeholdt medlemmer i Skolelederforbundet og vil ha et todelt tema, forbundets forskning på godt 
leder- og medarbeiderskap og forhold rundt ledere som tillitsvalgt. 

 
Program:   

27.10.22  Skoleledelse i en digital tid - åpent for alle interesserte 
Kl. 15.00- 15.30  Kaffe og noe å bite i 
Kl. 15.30- 17.00  Skoleledelse i en digital tid v/Elisabeth Rudi Lund 
Kl. 17.30- 18.30  Innledninger fra skoleeiernivå med påfølgende dialog v/ Mona Søbyskogen 
Kl. 19.00  Middag på Il Teatro 
 

28.10.22 Rammeverk og handlingsrom for å være tillitsvalgt og leder - for 

medlemmer og tillitsvalgte 
Kl. 9.00 – 13.00 Rammeverk og handlingsrom for å være tillitsvalgt og leder i skolen  

v/ Hilde Pettersen og Mona Søbyskogen 
Kl. 13.00  Lunch og hjemreise 

 

 
Skoleledelse i en digital tid - Åpent for alle interesserte 
Basert på erfaringer som skoleleder for en heldigital skole, samt arbeid nasjonalt og 
internasjonalt for Apple, skal Elisabeth snakke om: 

• Ambisjoner kontra virkelighet i digital praksis i skolen. 

• Hva som kjennetegner de som lykkes. 

• Ledelse av digital transformasjon. 

 
  
 

 
 

 
 

 
Mona leder en dialog med Elisabeth og skolesjefer fra regionen som  
vil dele erfaringer og ambisjoner rundt egen kommunes digitaliseringsstatus  
og strategi for pedagogisk bruk av IKT i skolen. Deltakerne vil få anledning til å diskutere 
og stille spørsmål underveis. 

 
 
 

    
    

   

Elisabeth Rudi Lund 
              Government Engagement Executive, Education EMEIA  

Elisabeth er utdannet lærer med en master i skoleledelse fra BI, og har sertifisert seg i internasjonal 
skoleledelse. Elisabeth jobbet 14 år i Osloskolen som lærer, mellomleder og rektor, før hun i 2019 
startet i Apple Norge.  I dag leder hun strategiske initiativ innenfor utdanning i Norden, Tyskland, 
Østerrike og Sveits. Elisabeth er også foreleser på BI i temaet ledelse av digitalisering i skolen 

Mona Søbyskogen 
 2. nestleder Skolelederforbundet 

Mona er utdannet lærer, vært rektor og skolefaglig rådgiver og virksomhetsleder i Indre Østfold 

og Marker i Viken. Er frikjøpt på heltid for Sentralstyret i Skolelederforbundet. 
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Rammeverk og handlingsrom for å være tillitsvalgt og leder  
For tillitsvalgte og medlemmer av Skolelederforbundet 
 

 

Hilde vil ta for seg Hovedavtalen og spesielt disse punktene: 

• Rolleforståelse som tillitsvalgt og leder. 

• HA, HTA: Rettighet til å stå i lederjobb og inneha et tillitsverv –  
ruste tillitsvalgte til å møte arbeidsgivers forventninger som  
nye tillitsvalgte i lokallag. 

• Konfliktsaker og varslingssaker  

 

Mona vil ta for seg: 

• Kort om Innlandet- medlemsundersøkelsen 

• Skoleledere- hva skal vi med dem?  
Presentasjon av medarbeiderundersøkelsen.  
Ønsker og krav fra medarbeidere til lederne.  

 
Deltakerne vil få anledning til å diskutere  
og stille spørsmål underveis. 

 

 

 

 

Praktisk informasjon: 
 
Dag 1, inklusiv middag, er gratis og åpen for alle.  
 
Skolelederforbundet dekker overnatting for medlemmer etter bindende påmelding.  
 

Påmeldingsfrist innen onsdag 5. oktober kl. 16.00.   
 

 

 

Meld deg på her i denne linken: https://forms.office.com/r/reNtUeNtVf 
 

 
 
Kontaktperson: Kjersti Lund 977 96 945 

Hilde Pettersen  
Hilde er jurist med lang erfaring fra både stat og kommune. Hun har blant 
annet jobbet i Utdanningsetaten i Oslo og i Utdanningsdirektoratet.  
De siste 5,5 årene har hun vært forhandlingsleder og juridisk rådgiver i 
Skolelederforbundet. 
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