
Nationell Estetisk Kongress 2016 
Norrköping 8-10 april  

 
Varmt välkomna till vårens estetkongress! 
 
 
Dagen före kongressen 2015 tillsatte statsrådet Aida Hadžialić en Gymnasieutredning som 
bl.a. ska ”analysera och föreslå hur alla nationella program i gymnasieskolan kan innefatta ett 
estetiskt ämne”. Notera att det står ”hur” – inte ”om”.  
Estetkongress-2016 får möta Gymnasieutredningen och vi får bidra med våra erfarenheter 
och synpunkter om hur vi som arbetar med de estetiska uttrycken tycker ett obligatoriskt 
estetiskt ämne på gymnasiet bör se ut. 
Kongressens fokus är annars Tillsammans! På olika sätt kan vi stärka och komplettera 
varandra, kollegialt lärande, learning study, kompanjonlärare och andra idéer, som vi hoppas 
ska inspirera till ytterligare möjligheter för oss alla. 
Viktigast i kongressen är ändå mötet, gamla och nya vänner, möten i samtal och möten i 
upplevelser som inspirerar oss att skapa ännu fler estetiska upplevelser. 
 
Under lördagen ligger förutom diskussionerna med Gymnasieutredningen många parallella 
valbara pass med workshops och specifika ämnes- och kursdiskussioner. Vi inser att det kan 
bli svårt att välja i utbudet men hoppas att ni från er skola eller institution kommer flera, så att 
ni kan välja olika områden och sedan berika varandra. Tag gärna med era huvudmän, 
utbildningsförvaltningar och –politiker! 
 
Viktigast inslag på Estetkongresserna är att knyta och upprätthålla kontakter med utbildningar 
och kolleger som har liknande (eller andra) förhållanden och förutsättningar än vi själva. Att 
träffa, umgås med, och utbyta erfarenheter med gamla och nya kolleger. 
 
Estetkongressen 2016 är huvudsakligen förlagd till De Geergymnasiet i Norrköping. Vid 
anmälan kan ni ange om fakturering ska ske 2015 eller 2016, och även ange vilka som ev 
skall samfaktureras. I kongressen ingår som vanligt alla måltider från kongressens öppnande 
kl 13:00, fredag 8 april, till kongressens slut före lunch söndag den 10 april.  
 
 
Via kongressens hemsida www.estetkongress.se finns fylligare information och presentationer 
av workshops, workshopledare, presentatörer och föreläsare, allmän information samt 
anmälningssida.  
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