
 
 
 

 

Program SUF:s Nätverkskonferens i Milano 3-4/5 2019 

 

Torsdagen 2/4  

17.00 och framåt: registrering på hotellet.  

IBIS Milano Centro på Via Finocchiaro Aprile 2, Tel: +390263151 

19.00 samlas vi för att gå gemensamt till Domkyrkan och närliggande Pizzeria. 

 Pizzeria:  

 

Fredagen 3/5 

9.00 Inledning och Välkomnande: Minna Nietsch - Ordförande SSIM 

9.10 SUF-information: Annika Simonsson Bergqvist, ordförande SUF  

9.30 Riksföreningen Sverigekontakt: Lars Bergman generalsekrerare 

9.50 Skolverket – Per-Ola Ottosson utbildningsråd 

KAFFERAST 

10.30 Sverige idag – med örat mot rälsen. Språkutveckling, litteratur för barn och ungdom. I vilken kontext 

utvecklas våra unga?  

Lars JO Larsson, Kvintessensen http://www.kvintessensen.se/index.html, med mottot Väg orden – 

mät dem inte. Föreläser om utveckling på alla plan, pedagogisk utveckling, företagsutveckling, 

samhällets utveckling..  

13.00 LUNCH 

13.45 Workshop: Språkdidaktik och pedagogoska tips.  

Vi ska byta grejer med varann – en läsuppgift mot ett stavningstrick. Vi lärare sitter på kunskap och kan 

fortbilda varandra, ingen metod är för ringa, inga tips ovälkomna. Workshopen går ut på att dela med sig av 

lektionsupplägg, pedagogiska tips, information om bra lärplattformer, hemsidor, material och annat. 

Gruppindelning och tidsslot sker efter att jag fått in vad var och en vill bidra med. Förfrågan på vad DU kan 

bidra med kommer efter anmälningarna är inne 

Styrelserna möts under tema: Finna sponsorer, på längre eller kortare kontrakt, och hur kan vi sköta 

marknadsföringen av skolverksamheten. Hur gör man – finns det enkla lösningar, kan vi stötta varandra?  

 

tel:+390263151
http://www.kvintessensen.se/index.html


 
 
 
Fruktstund under arbetet.  

16.00 Avslut av dagens arbete och guidad tur i Milano för den som önskar. 

19.00 samling för promenad till middag på italiensk restaurang.  

 Restaurang:  

 

Lördagen 4/5  

9.15 Svenska skolans elever presenterar skolan 

9.30 Språkbruk: ordförråd och ordinlärning.  

Gunnel Jäderland Universitetsadjunkt i svenska och svenska som andraspråk samt grundskollärare, 

åk 4-9, i svenska, svenska som andraspråk och engelska med stort intresse för språk- och 

utvecklingsfrågor inom skolvärlden med särskilt fokus på flerspråkighet. Mångårig erfarenhet som 

lärare i svenska och svenska som andraspråk från grundskola, gymnasieskola och SFI. Har också 

återkommande arbetat med fortbildning och handledning av pedagoger i förskola, grundskola och 

gymnasium. Undervisar i dag inom lärarutbildning, fristående kurser, lärarlyft och diverse uppdrag 

inom hela utbildningssystemet med särskilt fokus på lärares uppdrag, svenskämnena och 

flerspråkighet. 

 

11.00 Fika  

11.30 forts föreläsning. 

12.45 Lunch/ Förstärkt fika  

13.15 -14.30 Ev. en föreläsning till och avslutning.  

 

Alla restauranger ligger på gångavstånd från hotellet. Det går att ta sig från hotellet med tunnelbana till 

föreläsningssalarnaom man inte vill gå. Tips på avd man kan göra i Milano samt organiserad tur för demsom 

vill stanna efter kommer att organiseras framledes.  

Välkomna till Milano!  


