UNDERVISNINGEN SKA…
DOCERA NECESSE EST!

DEN 4 & 5 OKTOBER 2018 – KUNGSHOLMENS GYMNASIUM, STOCKHOLM

Nödvändigt att veta
Konferensen är öppen för anmälan fram till den 15 september men stänger då 250 personer är
anmälda. Konferensen vänder sig i första hand till lärare och rektorer i grund-, gymnasie- och
folkhögskola liksom till vuxenutbildningens lärare men är också öppen för forskare, förskollärare
etc men intresse för undervisningsfrågan.
Pris och anmälan
- Anmälan före den 30 juni 2018: 3.250 kronor + moms per person
- Anmälan efter den 1 juli 2018: 3.950 kronor + moms per person
- I priset ingår tillgång till samtliga presentationer +luncher och fika – men inte resor eller logi
- Anmälan är bindande en inte bunden till person
- Anmälan sker här eller till någon av kontaktpersonerna nedan
- Konferensen börjar den 4 oktober klockan 09.00 – 10.00 med registrering och kaffe och
avslutas den 5 oktober ca klockan 16.00.

Bra (och kul) att veta
Kungsholmens gymnasium ligger på Hantverkargatan 67 på Kungsholmen – ca 20 minuters
promenad från Stockholms Central. Karta.
Skolan byggdes mellan 1904 och 1907 efter planritningar av arkitekt Georg Ringström medan
fasaden troligtvis utformades av Axel Anderberg och invigdes som den modernaste realskolan
för sin tid. Skolbyggnaden skiljer sig mycket från andra skolbyggnader från den tidsperioden.
Istället för den typiska röda tegelbyggnaden (ex Södra Latin, Östra Real och Mariaskolan)
byggdes skolan med en modern och nyskapande flärd i omväxlande ljusrött tegel och gulvit puts.
Entréportalen är klart inspirerad av arkitektkollegan Ferdinand Boberg. (Ur Wikipedia).

Boende
Det finns många bra hotell på Kungsholmen som ligger nära Kungsholmens gymnasium. Här.
Vandrarhem på Fridhemsplan – ca 100 meter ifrån Kungsholmens gymnasium. Här.
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Intressant och viktigt att veta
Konferensen utgör en fristående mötesplats för inspirations- och kunskapsutveckling där
undervisningsbegreppet står centralt. Men för en enskild skola eller kommun kan konferensen placeras
som ett led – en kick off – i ett lokalt fortbildningsprogram. Det innebär att deltagande lärare arbetar
med grundfrågan på hemmaplan före konferensen och att den följs upp för ett större antal lärare i
den egna skolan eller kommunen i efterhand. Lärare som deltar i konferensen kan leda ett sådant
lokalt utvecklingsarbete på egen hand eller i samarbete med oss. Möjligheten att engagera någon av
föreläsarna finns förstås också. Vi kan förmedla kontakter och erbjuda allt från avgränsade program
men också kurser där lärarna deltar i en utbildning som ger högskolepoäng (7,5 hp/år).
Om du är intresserad av föreläsningar, kortare eller längre utbildningsprogram i din skola eller kommun
– med eller utan högskolepoäng eller om du vill ingå i en Akademi för forskande lärare (ett nätverk
vars fokus ligger på forskning som görs av lärare i skolan) – ska du kontakta oss. Kontaktuppgifter
nedan.
Vi samarbetar med Studentlitteratur AB. Några av föreläsarna har böcker på förlaget.

Önskar du kontakt med oss för mer information om konferensen, föreläsningar, kurser eller om annat
ska du kontakta:
Helena Moreau:
Bernt Friberg:
Tomas Kroksmark:

helena.moreau051@gmail.com
fibblakompetens@outlook.com
tomas@kroksmark.se

KUNSKAPSEPIDEMIN AB
www.kunskapsepidemin.se
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