Välkommen på nätverkskonferens
Marbella - Puerto Banus

Konferensen kommer att vara belägen i Marbella och i området Puerto Banus där också
skolan är belägen. Vidare följer lite praktisk information inför resan samt schema för
konferensen.
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Svenska skola i Marbella

Svenska skolan i Marbella är en F-6 skolan med tillhörande förskola från 3-5 år. Vi har
funnits sedan år 2003 och startade med Anne Sandstedts språkskola. När skolan växte
flyttades verksamheten till en villa i Centro Forestal, en svenskägd förening. Efter ett
antal år fick skolan växtvärk igen och vi hade turen att finna dagens fina lokaler, dit
flyttade vi år 2014/2015. Skolan växte återigen så det knakade och fick möjlighet att
överta lokalerna på källarplan och renovera dem. I dagsläget har skolan 155 elever och
ca 250 elever i kö. På förskolan har vi ca 37 barn på två avdelningar,i åk F-3 ca 16
barn/klass och i åk 4-6 ca 20 barn/klass. Under konferensen kommer vi att besöka skola,
äta lunch och även ha workshops där.
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Boende

H10
Konferensen kommer till stor del att äga rum på hotell H10 i Puerto Banus där vi även
har bokat boende för 2 deltagare + rektor per skola som SUF bekostar. Vi kommer även
spendera delen av lördagen på skolan, som även den ligger i Puerto banus.
De skolor som önskar skicka fler än 3 deltagare bokar själva boende för extra deltagare
samt bekostar deras boendekostnad. Vi rekommenderar att ni bokar rum på hotell H10
för eventuella extra deltagare. Maila Rektor innan ni bokar så försöker vi få samma pris.
Det finns ej möjlighet att boka om boende till annat hotell för de redan 3 inbokade
deltagarna. Om det ej finns tillgängliga rum på H10 eller om ni söker billigare boende
rekommenderar vi följande hotell som ligger i närområdet:
● Vasari resorts, 20 min gångväg/10 min taxi till Hotell H10. 2 min gång till skolan.
● Hostal Alisol Boutique San Pedro, buss 15 min/taxi till hotell H10
● Senator Marbella Spa hotell, buss 15 min/taxi till hotell H10.
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Transport
Transfer till och från flygplatsen bokas och bekostas av respektive skola och
sker med taxi eller flygbuss.
Taxi finns på flygplatsen. Det går även att förboka taxi via Hotell H10 boka taxi för cirka
75 euros. För att förboka taxi ta kontakt med hotell H10 alternativt kontakta rektor Denise
Jimenez på rektor@svenskaskolanmarbella.com

Direktbuss går mellan flygplats och Marbella busstation och kostar mellan 8-11 euro per
person. Det går att köpa biljett online men även på plats i en kiosk utanför entrén. För att
söka efter tidtabell för flygbuss, gå in på sidan. Den är på engelska, sök på Malaga
Aeropuerto - Marbella. Från Marbella busstation måste man antingen ta buss eller taxi.
Taxiresa från Marbellas busstation till H10 kostar cirka 15 euro. Det går buss L76 mot
San pedro eller L79 mot Estepona, en bussbiljett kostar cirka 3,50. Kliv av vid Casinot.

Resor inom Puerto banus, Marbella och San pedro
Resor i anslutning till middag lördag och söndag samt besök på skolan sker med bussar
som skolan står för.

Taxi: Nummer till taxi inom San pedro, Puerto banus, Marbella: +34 952 774 488. De
flesta operatörer talar engelska. Det går bra att betala med kontanter eller kort.

Buss: Om man väljer att bo i San pedro kan man ta buss till H10. Man kan ta buss L76
eller L79, bussen går längst boulevarden. Hoppa av på busshållsplats i Puerto Banus
som ligger mitt emot Casinot. Bussresa kostar cirka 2 euro. Vi rekommenderar att ni tar
taxi då buss inte är pålitlig gällande tidtabellen. Bussen bör gå 2 ggr/timmen och slutar
gå runt midnatt.
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Middagar

Fredag kväll kommer vi åka buss från hotell H10 kl.19.00 till restaurang Los naranjos
Golf club där vi äter en gemensam middag. Två bussar kommer avgå tillbaka till hotellet
vid olika tillfällen under kvällen, kl.23.30 eller 01.00. Den som vill och har energi kan även
besöka Puerto Banus och sedan ta en promenad hem till hotellet.
Lördag kväll: Då finns det möjlighet att följa med på en frivillig middag till
självkostnadspris, i närheten av Marbella. Anmälan till den middagen görs i samband
med anmälan till konferensen. Gemensam buss avgår kl.19 från hotell H10. Buss tillbaka
till hotell H10 kl.23.00, gör även ett stopp i Marbella centrum på vägen med möjlighet att
kliva av i Marbella centrum.

Fritid & nöje
Nattliv: De flesta nattklubbar och barer i Puerto banus hamn stänger cirka kl.04. Barer i
Marbella hamn har öppet till cirka kl.02. Endast ett fåtal nattklubbar tar inträde.
Shopping: I Puerto banus finns det gott om shopping, cirka 10 minuters gångväg från
hotell H10. Här finns shoppingcentret El cortés ingles och Marina Banus. Det finns även
butiker nära dessa shoppingcenter, ex. Zara Home och Stradivarius. Om man önskar ta
sig till ett större shoppingcenter kan man ta buss L1 till La Cañada, busshållplatsen finns
vid parkeringshuset i anslutning till Cortes inglés. Affärer har stängt på söndagar
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I Puerto Banus finner ni även strandpromenaden, strandbarer och hamnen med
märkesbutiker och restauranger. Värt ett besök vid bra väder.

Marbella
Har ni tid över rekommenderar vi ett besök i gamla stan, Marbella, med sina charmiga,
mysiga gränder med småbutiker, restauranger och annat sevärt. Väl i Marbella bör man
även besöka boulevarden nere vid stranden.
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Feria de San pedro
Konferensen sammanfaller med ferian i San pedro de Alcantara, firandet pågår hela
veckan. På ferian finns åkattraktioner, godis, mat, uppträdanden, casitas (barer) m.m.
Ferian finner ni längst boulevarden centralt i San pedro. För att ta sig dit kan ni ta taxi
eller buss L78, L79 utanför H10.
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Nätverkskonferens Marbella 2018
18-21 oktober 2018

Program
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Program
Torsdag 18/10 - Ankomstdag
19.30  Frivillig drink nere i Puerto Banus hamn. Meddela i förväg via mail på
rektor@svenskaskolanmarbella.com om ni vill delta. Gemensam gång ner till baren från
hotellet.

Fredag: 19/10 2018 - Föreläsning Specialpedagogik
07.30 - 09.00 Frukostbuffé för boende på H10.
09.00 - 09.30 Registrering på hotel H10 och utdelning av konferensmapp
09.30- 10.30 Information från skolverket, Suf och Riksföreningen Sverigekontakt
10.30-11.30 Föreläsning - Gudrun Löwendahl Björkman specialpedagog, författare,
utbildare och pedagogisk handledare.
11.30 -12.00 Fika
12.00 - 13.00 forts. föreläsning Gudrun Löwendahl Björkman
13.00 - 14.00 Lunchbuffé på Hotell H10
14.00 -15.00 Föreläsning - Gudrun Löwendahl Björkman + Nätverksgrupper.
Uppgifter: åldersindelade case samt kopplat till de olika skolorna.
15.00-15.30 Fika
15.30 - 16.00 Nätverksgrupper och återkoppling med Gudrun Löwendahl Björkman
19.00 Buss från H10 till gemensam middag på Los Naranjos
Buss tillbaka till H10 i Puerto banus, kl.23.30 eller 01.00.
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Lördag 20/10 2018 - Digitalisering
07.30 - 09.00 Frukostbuffé för boende på H10.
09.00 - 10.30 Föreläsning Björn Benbasat - Digitalisering
10.30 - 11.00 Fika
11.00 - 12.00 Föreläsning Björn Benbasat - Digitalisering
12.00 -12.30 Buss från H10 till Svenska skolan Marbella
12.30 - 13.30 Lunch på svenska skolan - Paella
13.30-14.00 Fika och visning av skolan
14.00-15.30 Föreläsning och workshops - Björn Benbasat.
Nätverksgrupper på skolan.
15.30-16.00 Avslut konferens och utvärdering.
16.00 Buss tillbaka till hotel H10.
19.00  Buss från H10 till frivillig middag på i Marbella.
Buss tillbaka till H10 i Puerto banus, kl.23.00. Även Stopp i Marbella centro.

Söndag 21/10 2018 - Rektorskonferens
07.30 - 09.00 Frukostbuffé för boende på H10.
09.00 - 12.00 H10 Rektorsträff. Erfarenhetsutbyte och diskussionsfrågor.
12.30 Frivillig gemensam lunch för rektorer
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Föreläsare
Gudrun Löwendahl Björkman
Vi har bjudit in Gudrun Löwendahl Björkman för att få vägledning inom områdena
tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Gudrun är
specialpedagog, författare, utbildare och pedagogisk handledare. Hon är anlitad av
kommuner, grund- och gymnasieskolor, Skolverket, SPSM och av Elevhälsan.se, samt
vid olika nationella konferenser.

Gudrun är huvudförfattare till två av Skolverkets stödmaterial; ”Stödinsatser i
utbildningen” som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram och till ett stödmaterial som belyser ”Övergångar inom och mellan
skolor

och

skolformer”.

Hennes

egna

häften

bl.a.

"Vägledning

för

grundskolan/gymnasieskolan - Från att förebygga svårigheter till att göra extra
anpassningar och särskilt stöd" används runt om i Sverige. Läs gärna mer på hennes
hemsida www.GLBatgardsprogram.com.

Björn Benbasat
Björn är lärare och grafisk designer i grunden men har på senare år fungerat främst som
utbildare av andra lärare och skolpersonal i IKT-frågor. Just nu driver Björn frågor kring
digital utveckling i skolan i Botkyrka kommun, t.ex. 3D-skrivare, robotar, animation/film
och programmering. Vid sidan av detta har Björn workshops och föredrag i olika skolor
och kommuner i att använda digitala verktyg. Björn är certifierad AET (Apple Education
Trainer)

och

Google

pedagog

nivå

2.

Läs

gärna

mer

på

hans

hemsida.

http://www.benbasat.se
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