Inbjudan till SUF:s nätverkskonferens i Milano 3-4/5 2019
Hej och God fortsättning på 2019 till er alla! Här kommer vår inbjudan till årets nätverkskonferens för lärare
och styrelsemedlemmar vid skolföreningar i kompletterande svenska, vilken ska gå av stapeln i Milano i
början av maj.
Vår konferens kommer att handla om Sverige och svenskhet idag ur ett barn- och ungdomsperspektiv samt
språkdidaktik i åldersblandade grupper, med fokus på hur vi kan utveckla våra elevers ordförråd. Vi kommer
att ge tid för erfarenhetsutbyte oss pedagoger emellan och våra styrelser får i uppdrag att hjälpa varandra
med tips på hur man på bästa sätt raggar sponsorer och marknadsför vår verksamhet.
Konferensdagarna är fredagen den 3/5 hela dagen och lördagen den 4/5 fram till circa kl. 14,00. På torsdag
kväll 2/5 ordnar vi en gemensam middag för alla som redan kommit och vill delta.
Vi vet att ni är sugna på att komma till Italiens mest dynamiska stad och för er som vill stanna efteråt lovar vi
att ordna en tur eller två till några av de spännande faciliteter stan har att bjuda på. Detta kommer mer info
om när vi fått era anmälningar.
Anmälningsblanketten och delar av samma information som i det här utskicket hittar ni här:
http://www.svenskaskolanimilano.it/sufs-natverkskonferens/
Konferensavgift: € 35/person (ej återbetalningsbar)
Boende: Vi har bokat upp rum mitt i smeten på IBIS hotell: https://www.accorhotels.com/it/hotel-0933-ibismilano-centro/index.shtml. Vi har bett dem hålla möjligheten öppen att komma tidigare eller stanna längre
och DET BOKAR NI I SÅ FALL SJÄLVA via länken ovan.
Hur kommer man hit? Med flyg kan ni ta er till vilken av de tre flygplatserna som er passar bäst: Milano Linate
// Milano Malpensa MXP// Bergamo Oria al Serio och därifrån ta er till centrum med buss eller tåg. Med tåg
kommer ni till Milano Centrale // Milano Pta. Garibaldi och även Flixbus går till Milano. Detaljer kommer i
programutskicket.
Kontaktpersoner:
Program och övergripande frågor: Anna Brännström: info@annabrannstrom.se
Styrelsefrågor och program: Angelica Nilsson: Angelica.Nilsson@tepe.com
Hotellbokningar: Amelie Franchin areuterskiold@gmail.com
Varmt välkomna till Milano i maj!
Minna Nietsch, ordförande och Anna Brännström, huvudlärare.

Deadline för anmälan 10/2 2019

