Inbjudan till nätverkskonferens i London den 30/9 - 1/10, 2016
Svenska skolan i London står värd för den årliga nätverkskonferensen och har nöjet att bjuda in till
två gemensamma dagar. Rektorsutbildning är i anlutning till konferensen vilket innebär att rektor
deltar 30/9-2/10.
Lokal: Svenska skolan i Barnes, London
Anmälan görs via länk som meddelas separat.

Föreläsare:
•
•
•
•

Kristina Bähr, föreläsande skolläkare med fokus på barns hjärnor. Har skrivit boken “Hjärnan
i skolan” samt driver internetpodden “Hjärnpodden”.
Dennis Westman, fick årets talarpris 2015, pratar bl a om arbetsglädje: “Gör det du älskar
och älska det du gör”.
Anna Tebelius Bodin, föreläsare inom studieteknik, inlärning och pedagogik. Driver
“HjärnaUtbildning” och har studerat inlärningspsykologi på Harvard.
Eva Hydén, pedagog och beteendevetare, Knuten till Linnéuniversitetet där hon undervisar i
Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing).

Programmet i korthet:
FREDAG 30/9:
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-18.30
18.30 -

Registrering, kaffe/te.
Öppning, välkomsttal
Föreläsningar, nätverkande, information
Direkt avfärd till middag. Bekostas av respektive skola.

LÖRDAG 1/10: (rektorer har eget program)
09.30-16.00
18.00-

Föreläsningar, workshops, nätverkande, information
Samling för avfärd till gemensam middag

SÖNDAG 2/10:
9.00-12.00

Rektorsutbildning

Varmt välkomna önskar rektor Annika Simonsson Bergqvist med personal.

Varm välkomna till årets nätverkskonferens i London. Här följer information som är bra
att ha inför planering och beslut.

INFORMATION
- Bifogat finns separat inbjudan med programmet i korthet.
- Anmälan till konferensen kommer att kunna göras via länk som skickas i separat utskick.
- Konferensen riktar sig till all personal inom skolan från förskola till gymnasiet då innehållet i
föreläsningarna är riktat till alla åldersgrupper. Det kommer dock inte att närvara så många
gymnasielärare då gymnasierna i bl a London, Bryssel och Paris har en egen konferens med
samarbetsskolor i Sverige i mitten av september. Det innebär att nätverkande mellan gymnasielärare
kommer att vara begränsat.
- Boende: Vi har reserverat två hotell i Hammersmith, så att varje utlandsskola själva får boka och
avgöra om man vill bo där. Vi rekommenderar att man snabbt bokar hotell då det är hög efterfrågan.
Priset är förhandlat och skall vara konkurrenskraftigt. Varje skola har möjlighet att skicka 2
deltagare+rektor där SUF står för hotellkostnaden. Vill man skicka fler betalar man själv resa och logi.
Resan bekostas alltid av respektive skola. Hotellreservationerna kan hållas med förhandlat pris till
det datum som står vid respektive hotell, så om er skola vill nyttja detta så måste ni ha kontaktat
hotellet och bokat innan satt datum. Uppge ”Swedish school” vid bokning.
Seraphine Hammersmith, Best Western. Pris: £109 enkel, £119 dubbel (40 rum reserverade
fram till den 1/6-16) och £159 trippel. Tel: +44 (0) 208 6000 555

http://www.seraphinehotel.co.uk/hammersmith/index.html
Holiday Inn Express. Pris: £115 dubbel (20 rum reserverade fram till den 1/7-16) Tel: Tel:
+44 (0) 208 746 5100 http://www.expresshammersmith.co.uk/contact-us
- Transport till hotellen i Hammersmith sker enklast via tunnelbana med stationen ”Hammersmith”.
Picadilly line går från Heathrow direkt till Hammersmith på 35 minuter och hotellen ligger nära
tunnelbanestationen. Från tågstationen King’s Cross St Pancras gårtunnelbanelinjen ”Hammersmith
and City line” till Hammersmith på 35 minuter. Där finns också ett mindre köpcentrum i anslutning.
Från Hammersmith tar det ca 20 min att gå till skolan. Flera busslinjer finns också med gång sista
biten. Mer instruktioner kring detta kommer i augusti.
- Konferensen börjar på fredag efter lunch så att man på så sätt kan välja om man vill resa på fredag
morgon eller ankomma redan på torsdagen. Lunch äter man på egen hand första konferensdagen.
Rektorsutbildningen håller på till ca 12.00 den 2/10. Meddela oss gärna om någon beräknas lämna
konferensen tidigare eller inte vara med på middagarna.
- Eftersom vi i London också har brittisk personal som deltar på konferensen kommer delar av
programmet och föreläsningarna att vara på engelska.

