
 

 

 

INBJUDAN 

Nordisk nätverksträff 2018 

17 oktober 2018  

 

 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

en nordisk nätverksträff den 17 oktober 2018 kl. 9:00 – 16:00 inklusive lunch.  

Program för dagen hittar du nedan. 

Inbjudare är IfU – Institutet för utbildningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. IfU har till syfte 

att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja och bedriva forskning och utbildning inom det utbildnings-

rättsliga området i Sverige. Genom att samla kompetens och verksamheter som finns inom det utbildnings-

rättsliga området är målet att bygga upp en stabil miljö med syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och 

stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området.  

IfU har sedan ett par år tillbaka ett nationellt nätverk för forskare inom rättsvetenskapen. Vi vill nu initiera 

ett motsvarande nordiskt forskarnätverk. Därför vill vi bjuda in nordiska forskare till ett första nätverks-

möte. 

Frågor om utbildning rör en rad olika discipliner inom rättsvetenskapen, t.ex. förvaltningsrätt, kommunalrätt, 

familje- och barnrätt och socialrätt, men givetvis även europarätt och folkrätt. Detta nätverksmöte är till för 

nordiska forskare där syftet med mötet är att samla forskare för att diskutera rättsliga frågor som rör ut-

bildning på både grundläggande och högre nivå och möjliga framtida samarbeten. En förhoppning är att väcka 

intresse för området även hos forskare som ännu inte ägnat sig åt utbildningsrättsliga frågor. 

 

Vi träffas i Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, Uppsala.

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se. Sista dag för anmälan är den 5 oktober. Är du

anmäld sedan tidigare behöver ingen ny anmälan göras.

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad!

 

Med vänliga hälsningar 

Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 
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Program  

Nordisk nätverksträff 2018 

Juridiska fakulteten, Uppsala 

 

Den 17 oktober 2018 

Kl. 9:00–16:00  

 

09:00  Ankomst, fika  

09:30  Ordförande i styrelsen för IfU, Olle Lundin, hälsar välkomna 

09:40   Kort presentation av deltagarna 

Presentation av skolväsendet i några av de nordiska länderna 

10:00  Det norska skolsystemet 

  Helga Aune, advokatfirman PwC, Norge 

10:30 Det finska skolsystemet. 

  Henrik Hägglund, Helsingfors universitet 

11:00 Det svenska skolsystemet 

  Lotta Lerwall¸ Uppsala universitet  

11:30  Gemensam lunch 

13:00  TEMA: Disciplinära åtgärder i skolan 

Germund Larsson, Läroverkens bestraffningsmedel – ett historiskt perspektiv, Uppsala universitet  

Anna Gustafsson, Disciplinåtgärder och elevens rättigheter, Göteborgs universitet  

Gabriella Hilberts, Omhändertagande av föremål m.m. Umeå universitet  

Moderator: Ulf P. Lundgren 

14:30 Fika 

15:00 Hur går vi vidare? Hur kan vi utveckla fruktbara samarbeten?  

16.00  Avslutande fika 

 

 

 
 


