VÄLKOMMEN TILL ÅRETS
AUGUSTIKONFERENS
den 3-4 augusti 2017 för handledare, lärare, skolledare och
styrelseledamöter som är engagerade i svensk
utlandsundervisning.

Plats: Skolverket, Fleminggatan 14
Stockholm

Arrangör:

i samarbete med

PROGRAM
Torsdagen den 3 augusti
09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.15

Inledning sal 6 C
Per-Olov Ottosson konferensansvarig, Skolverket
Stefan Sandqvist, Svensk Utlandsundervisnings Förening

10.15 - 10.30

Aktuella skolfrågor
Kjell Hedwall, avdelningschef, Skolverket

10.30 - 11.15

Skolans digitalisering
Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket

11.15 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

Kaffe

Hjärnan och medvetet användande av digitala verktyg
Anna Tebelius Bodin, föreläsare och forskare

Lunch

Gemensam lunch i Skolverkets lokaler/ besök läromedelsutställning

13.30 - 15.00

15.00 - 15.15

Det händer i världen- erfarenhetsutbyte där verksamheterna delger varandra (kompletterande svensk undervisning/förskoleklass,
grundskola/gymnasium)
Kaffe

15.15 – 16.15

SUF:s årsmöte

18.00

Buffé på restaurang Kristinehovs Malmgård

SUF inbjuder till en subventionerad buffé på restaurang Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2. Du får lära känna kollegor inom lärarkår och styrelser. I priset ingår välkomstdrink,
vin till maten (eller lättöl alternativt mineralvatten) och kaffe.
Anmälan till buffén är obligatorisk och görs på anmälningsblanketten till Skolverket.
Betalningen SEK 500 per person, görs i samband med anmälan. Inbetalning på SUF:s konto
i SEB Bg 481-5965, ange namn på deltagare eller skola/förening. Antalet platser är begränsat.
Eventuella frågor besvaras av Stefan Sandqvist på mejladress, stefan.suf@gmail.com.

Fredagen den 4 augusti

09.00

Samling i sal 6 C (Skolverket)
Fördelning av salar etc.

09.15 – 12.00
1. Tisus- prov i svenska för högre studier
Annika Spolin, Stockholms Universitet
2. Digitala verktyg som hjälpmedel i klassrummet
Linda Larsson, lärare, Enköpings kommun
3. Styrelseutbildning med erfarenhetsutbyte
Vilka arbetsuppgifter har styrelsen och vad bör man tänka på?
Arbetsfördelningen mellan styrelse och rektor?
Bengt-Åke Edwardsson, Stefan Sandqvist styrelsen SUF
4. Nyanställd i världen?
Frågor och funderingar kring ett nytt och annorlunda uppdrag. Vad
måste man tänka på när man arbetar utomlands? Frågor i samband
med utlandstjänst aktualiseras.
Cecilia Calais, styrelsen SUF

Lunch i egen regi kl. 12.00

Hermods AB:
Information klockan 13.00 på Skolverket för intresserade av distansundervisning för
gymnasieelever
Sofia Distans:
Seminarium för intresserade av distansundervisning inom grundskolan för såväl nya som gamla
handledare/rektorer. Samling klockan 13.15 i Sofia Distans undervisningslokaler, Alsnögatan 11
på Södermalm. Ta buss 53 från Slussen, kliv av vid Danvikstull så ser du Sofia Distans lokaler vid
kanalen.

