Svenska Skolan i Colorado och SUF inbjuder till

Nätverkskonferens för lärare och styrelseledamöter
Table Mountain Inn, Golden, Colorado
28-30 September, 2018
Välkomna till Colorado!
Konferensen anordnas av Svenska Skolan i Colorado i samarbete med Svenska
Utlandskolors Förenting (SUF), Skolverket och Sverigekontakt. Denna konferens
anordnas för lärare och styrelseledamöter på de svenska skolorna i Nordamerika som
undervisar i kompletterande svenska och är ett utmärkt tillfälle att träffa och lära känna
många av de som jobbar lika hårt som du på att hålla svenskan levande för våra barn.
Under två dagar får du tillfälle att lära dig om det senaste som erbjuds oss svenska
skolor i form av stöd från Skolverket, Sverigekontakt och SUF, vidareutbildning samt
viktigt utbyte av tankar och ideer. Temat för våra föreläsningar är tvåspråkighet och vi
kommer dessutom att ha paralella träffar och utbyte för lärare och styrelsemedlemmar.
Skicka gärna frågor att ta upp innan konferensen och ta med information, tips och
böcker som ni vill dela med er av.

Golden
Golden är en riktigt mysig västernstad precis väster om storstaden Denver. Här är det
nära till härlig natur, storslagna berg och vackra vyer. Golden ligger vid Clear Creek ån
vid basen av Rocky Mountains och grundades under Pike's Peak Gold Rush 1859 då
guld hittades i ån. Gruvlägret hette ursprungligen Golden City för att hedra Thomas L.
Golden och var huvudstad i Colorado från 1862 till 1867 då den flyttades 20 km österut
till det som då hette Denver City. Colorado School of Mines, National Renewable
Energy Laboratory, National Information Center for Earthquake, Coors Brewing
Company, American Mountain Center och Colorado Railroad Museum ligger alla i
Golden. Den berömde William F. "Buffalo Bill" Cody är begravd i närheten på
Lookout Mountain.

Konferanshotell
Konferensen kommer att hållas på Table Mountain Inn, ett hotel i southwest stil på
huvudgatan i Golden. Där har vi gångavstånd till shopping, konst gallerier, bryggerier,
mysig restauranter och härliga gångvägar i den vackra naturen runt Golden. Det finns
rum med en eller två sängar och vi uppmanar alla att dela rum för att hålla kostnaden
nere. För de som vill stanna längre eller komma tidigare finns möjlighet att boka extra
nätter för konferenspriset i mån av tillgång (deltagarna får givetvis stå för det själva).
Kostnad
SUF sponsrar hotell och konferansavgifter för två deltagare från varje skola. I
konferensavgiften ingår lätt förtäring på Fredag kväll, frukost, fika och lunch på Lördag
och Söndag. Middagen på Lördagkväll sponsras av Sverigekontakt. Transport och
alkoholhaltiga drycker får deltagarna själva stå för. Vi tar ut en anmälningsavgift på
$30 för att täcka övriga kostnader.
Transport
Närmaste flyplats är Denver International Airport (DIA) och därifrån tar man sig lättast
med hyrbil eller med lightrail för $9 (A-line till Union Station, byte till W-line till
Golden och sedan buss 16L eller taxi/Uber). Det går också att ta SuperShuttle eller
Uber från flyplatsen.
Anmälan
Anmälan är så lätt som 1, 2, 3. Anmälan är bindande och senaste anmälningsdag är 30e
Juni. Men boka gärna tidigare.
1. Anmäl dig till konferensen på denna länk. Det krävs en anmälan för varje
deltagare. Anmäl dig till alla aktiviteter du vill deltaga i. Stadsrundvandringen
(med bryggeribesök) innan koneferensen och utflykten till Lockout Mountain
efteråt är valfria och ingår inte i själva konferensen.
http://www.signupgenius.com/go/60b084dafa62aa6fe3-sufkonferens
2. Betala anmälningsavgiften som är $30 per person på paypal till Svenska Skolan
Colorado. SUF18Golden/$30
3. Boka hotellet på linken nedan och använd koden SUF2018. Om du har
problem, se bifogad fil för alternativa sätt att boka hotellet.
TableMountainInnBookingSUF2018
Frågor
Om du har några frågor så är det bara att höra av sig till
mailto:svenskaskolanco@gmail.com

Länkar
Table Mountain Inn
Visit Golden
SUF
Sverigekontakt
Skolverket
Svenska Skolan Colorado
Preliminärt Program
Fredag 28:e September
13.00-16.00 Rundvandring i Golden med besök på bryggeri - valfritt
16.00-19.00 Anländ och incheckning på Table Mountain Inn
18.30 Informell samling och gemensam lätt buffee i Kokpelli rum och patio
Lördag 29:e September
08.00-08.30 Frukost Lakota Lounge-Arapaho Room
08.30-8.45 Introduktion Svenska Skolan Colorado
08.45-9.15 Presentation av SUF
9.15-09.45 Riksföreningen Sverigekontakt
9.45-10.00 Kaffe
10.00-10.30 Skolverket
10.30-12.00 Föreläsning #1- Tvåspråkighet
12.00-13.00 Lunch Lakota Lounge
13.00-15.00 Föreläsning #2
15.00-17.00 Workshops
Del Rio rum – Styrelsemedlemmar
Kokopelli rum – Lärare
Arapaho rum – Kaffe (15.30) och allmänna diskussioner
18.30 Gemensam promenad till middag I Golden
Söndag 30:e September
08.00-03.30 Frukost Lakota Lounge-Arapaho Room
08.30-09.00 Presentation av internatskola/sommarläger
09.00-11.15 Föreläsning #3
9.45-10.00 Kaffe
11.15-12.00 Avslutning och sammanfattning Svenska Skolan Colorado
12.00-13.00 Lunch och utcheckning
13.00-16.00 Utflykt och hike på Lockout Mountain - valfritt

2018 SUF Koneferens Conference
Hot Link Reservation Instructions

Active Hotlink for the 2018 SUF Koneferens Conference guests to click to make their reservations
o LINK: https://secure.webrez.com/hotel/1486/?package_id=145659&date_from=20180928&date_to=20180930
o ONLINE BOOKING CODE: SUF2018
Place specific code above into the "ACCESS CODE/IATA” box and hit the "search for
availability" and the rooms options that are available will populate.
PLEASE NOTE: The booking code provided MUST be entered in ALL CAPS for the system to recognize it.

Alternate Online Booking Route:
This route can be used should the direct link have any issues:
o Go to - http://www.tablemountaininn.com/
o On the top right of our page they’ll need to choose their arrival date & then their departure date,
then there is a box for an ACCESS CODE – they’ll need to enter: SUF2018, and hit the BOOK
NOW button.
PLEASE NOTE: The booking code provided MUST be entered in ALL CAPS for the system to recognize it.

3. From there they’ll be able to choose the room of their liking and fill in all the according details –
name, address, company, email, phone number, payment information, etc.

Booking By Phone:
Contact the hotel Front Desk at 303.277.9898 x1 and ask for the 2018 SUF Koneferens Conference
Room Block and use the exact wording. From there our reservations team will be able to get the
reservation entered into the system.

We are looking forward to having you in house with us!

