PROGRAM
Fredag 4 april
Under dagen Ankomst och incheckning.
15.00
För de som vill erbjuds en cykeltur (5 km) till Zaanse Schans
www.dezaanseschans.nl/en/
Kväll
Eget program
Lördag 5 april
9.00
10.30
11.30
11.45

13.15
14.30

INBJUDAN NÄTVERKSKONFERENS
4-6 April 2014
Efter Aten, Rhodos, Rom, Cypern, Genève, Mallorca och Barcelona har nu
turen kommit till Amsterdam.
I samverkan med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) hälsar
Svenska Skolföreningen i Nederländerna lärare och styrelsemedlemmar
hjärtligt välkomna till tre lärorika och inspirerande dagar
tillsammans med kollegor från hela Europa.

16.00
18.00
19.00

Konferensen öppnas
Presentation av SUF och Skolverket
Kaffe
Monica Bravo Granström, författare till boken ‘I Love Svenska’ och
engagerad i SWEA-projektet Barn Utomlands och Svenska språket,
pratar om flerspråkighet och hur man stöttar den för sina barn
Lunch
Musikern och teatermakaren Anna Ågren och hennes holländska
(svensktalande) mamma Nelleke Dorrestijn, rektor för Uppsala
International Summer Session, delar med sig av sina erfarenheter
när det gäller kulturella skillnader och krockar inom och utom
familjen till tonerna av Cornelis Vreeswijk
Kaffe
Kanaltur i Amsterdam
Middag och musik på Kapitein Zeppos
www.zeppos.nl

Söndag 6 april
9.00
Grupparbete och diskussion under ledning av Monica Bravo
10.30
Kaffe
10.45
Föreläsning av Astrid Surmatz, flerspråkig docent i skandinaviska
språk vid Amsterdams Universitet (UvA), som i sin
doktorsavhandling behandlade språkliga och kulturella aspekter i
Pippi Långstrumpböckerna
13.00
Avslutning/lunch

Hotell och konferenslokal
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam är ett fyrstjärnigt, bekvämt designhotell med en
världsberömd husgavel, 12 minuters tågavstånd från Amsterdams centrum och 18
minuters tågavstånd från Schiphol
www.inntelhotelsamsterdamzaandam.nl
Pris per natt och dubbelrum inkl. frukost: 118 euro
(vänligen notera att inte alla dubbelrum kan erbjuda separata sängar och att alla
enkelrum redan är fullbokade)
Anmälan
Sista anmälningsdag är 1 februari 2014. Antalet platser är begränsat, så först till
kvarn… Anmälan är bindande och gör du så här:
1. Betala in hotellkostnaden på IBAN: NL05ABNA 0550107355, BIC:
ABNANL2A (Svenska Skolföreningen i Nederländerna), ange Nätverkskonferens
Amsterdam 2014

2. Skicka sedan ett email till konferensamsterdam2014@gmail.com med ditt namn,
funktion, skola, land, IBAN och inbetalningsdatum. Delar du rum? Ange vem du
delar rum med. Den här emailadressen kan du också använda om du har några
frågor.
SUF sponsrar hotell- och resekostnader!
SUF har beslutat att betala rese- och hotellkostnader för (max) två deltagare per
skolförening. Spara alla kvitton/resehandlingar och återbetalning sker efter
konferensen.
VÄLKOMNA!

VI TACKAR VÅRA SPONSORER!

