
                                               
 
 

    

 

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

 

Torsdagen 2/5 

17.00 och framåt: Registrering på hotellet.  

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

18.45 Samling för att gå gemensamt till Domkyrkan och närliggande Pizzeria där vi har bord bokat kl. 19.30 

 Pizzeria: Fresco e Cimmino - Via Ugo Foscolo 4, T-bana DUOMO Gul linje mot Comasina från 

Repubblica.  

Fredagen 3/5 

Konferensen inleds på Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono 7, M MISSORI – uppgång Piazza 

Velasca. Vi är i Sala Crociera di Studi Umanistici.  

9.00 Inledning och välkomnande: Minna Nietsch - ordförande SSIM 

9.10 SUF-information: Annika Simonsson Bergqvist, ordförande SUF  

9.30 Riksföreningen Sverigekontakt: Lars Bergman, generalsekreterare 

9.50 Skolverket: Per-Olov Ottosson, undervisningsråd 

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 och ska trendspana för oss som saknar den 100%liga uppdateringen om vad 

som faktiskt är på gång där hemma.  

13.15 LUNCH – Catering av Björk -Swedish brasserie 

14.00 Workshop: Språkdidaktik och pedagogiska 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.  

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

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

Fruktstund under arbetet.  

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


                                               
 
 

    

 

 

15.45 Guidad tur i Milano för den som önskar. Samling på universitetets innergård. OBS! Turen tar ca 1 ½ h 

och max 30 personer kan delta så här gäller anmälan och först till kvarn, men samma tur erbjuds även lördag 

direkt efter konferensen är slut (se nedan). Anmäl till: info@annabrannstrom.se (ange önskad dag) 

19.00 Samling på hotellet för promenad till middag på i t a l i e n s k restaurang (ca 700 m). 

 Restaurang: Osteria Mamma Rosa  - Piazza Cincinnato 4 

 

Lördagen 4/5  

Konferensen fortsätter på Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono 3, M MISSORI – uppgång 

Piazza Velasca. Vi är i Aula 102. 

9.15 Svenska skolan i Milanos elever presenterar skolan. 

9.30 Föreläsning ordförråd och ordinlärning: tankar runt hur man utvecklar elevernas språk och hur man 

bygger upp ett ordförråd (teori bakom och idéer att använda i undervisningen). 

Gunnel Jäderland, Jönköpings Universitet 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. Lärare i svenska 

och svenska som andraspråk från grundskola, gymnasieskola och SFI. Har återkommande arbetat 

med fortbildning och handledning av pedagoger i förskola, grundskola och gymnasium. Undervisar 

idag 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 Fortsättning föreläsning med Gunnel Jäderland, Jönköpings universitet 

12.45 LUNCH 

13.15 Film och TV i undervisningen Anna Brännström, Svenska skolan i Milano 

13.45 Avslutning av konferensen med överlämning av stafettpinnen till nästa års värdskola.  

14.15 Guidad tur i Milano för den som önskar. Samling på universitetets innergård. OBS! Turen tar ca 1 ½ h 

och max 30 personer kan delta. Anmäl till: info@annabrannstrom.se 

 

Välkomna till Svenska skolan i Milano! 

 
 
 

mailto:info@annabrannstrom.se


                                               
 
 

    

 
Viktig information om Milano och hur man kuskar runt här. 

 
Boendet: Vi bor på IBIS Milano Centro på Via Finocchiaro Aprile 2, Tel: +390263151  
 
Närmaste tunnelbanor är Repubblica (Gul linje) och Porta Venezia (Röd linje) Tunnelbanan heter METRO 
och benämns nedan med M.  
 

 
 
Resa från flygplatserna och i stan.  
- Milano Linate -> Milano Centrale: https://www.milano-aeroporti.it/linate-shuttle/index.htmlMilano 
Därifrån M gul linje mot San Donato till M Repubblica. Från Linate går också Buss 73 som är en lokalbuss 
(€1,50) och går in till M Missori. Därifrån går gul linje till hotellet på samma biljett. M Missori mot Comasina 
– 4 hpl till M Repubblica.  

- Malpensa -> Milano City: https://www.malpensashuttle.it/ Ni tar enklast buss eller tåg till Milano Centrale 
eller Cadorna. Därifrån M gul eller röd linje till hotellet (se till vilken Metro-station ovan).  

- Bergamo Orio al Serio -> Milano Centrale : https://www.airportbusexpress.it Därifrån M gul linje mot San 
Donato 1 hpl till M Repubblica.  
 
Lokaltrafikbiljetterna kostar €1,50 och kan köpas i tidningskiosker eller i automater i tunnelbanan. De gäller 
på bussar, spårvagnar och i tunnelbanan. De börjar gälla när de stämplas och kan användas under 90 
minuter men bara för EN nedgång i tunnelbanan under den tiden. En dagsbiljett kostar €4,50. I appen ATM 
Milano Official App kan man söka resväg samt även köpa biljett för sin resa.  
Om ni kommer hit med buss eller tåg men inte till Milano Centrale, kontakta oss för specifik info för att 
hitta hotellet och Universitetet.  
 
Apotek nära hotellet:  
Antica farmacia del Lazzaretto  
Via Panfilo Castaldi 29  
 
Dricksvatten: Det går bra att dricka kranvattnet även om många föredrar vatten på flaska.  
 
Konferenslokalerna:  
 
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono.  



                                               
 
 

    

Dag 1 – Sala Crociera di Studi Umanistici  
Dag 2 – Aula 102  
 
Från M Repubblica mot San Donato till M Missori. Uppgång P.za Velasca (inte uppgång P.za Missori):  
 

 
 
Viktiga telefonnummer:  
Landsnumret till Italien är 39.  
 
Konferensansvariga:  
Anna Brännström: +39 3381694579 (kommer att bo på hotellet under konferensdagarna)  
Angelica Nilsson: +39 3316774010  
Amelie Franchin: +39 3206749440  
 
Italienska nödnummer:  
112 Polisen // 118 Ambulansen // 115 Brandkåren  
 
Att besöka i Milano:  
För er som önskar kan vi hjälp till med att boka guidad visning på följande tre ställen, mejla i så fall snarast 
(inom 23/4) info@annabrannstrom.se så återkommer vi med kostnaden.  
 
FONDAZIONE PRADA – familjen Pradas stora konstgalleri med privata samlingar i ett gammalt 
fabrikskomplex.  
 
Armani silos – är du modeintresserad kan du nästan inte hoppa över Giorgio Armanis museum över sig själv 
och sin karriär genom sina kollektioner.  
 
Villa Necchi – orörd liten Villa i Art Deco-stil tillhörade familjen Necchi-Campiglio som tillverkade 
symaskiner. En oas mitt i stan. Ses bäst med guide och bör verkligen inte missas.  
 
Missa inte om möjligt:  
Domkyrkan och taket: Se Milano från ovan, en solig dag är det en oförglömlig upplevelse.  



                                               
 
 

    

Området Brera – pittoresca kvarter att vandra i.  
 
Området Piazza Gae Aulenti – Milanos enda skyskrapa reser sig över de gamla bohemkvarteren Isola och 
bor granne med den vertikala skogen, som huskomplexet bredvid kallas på grund av sina... just det, träd på 
hela husfasaden. Här ligger också 10 Corso Como.  
 
Området Navigli – Milanos stora gator är alla byggda över kanalerna som romarna konstruerade för att leda 
vatten och kommers till stadens kärna. I Navigli kan du se två av dessa kanaler och vandra längs dem, samt 
ta en aperitivo på någon av de fina barerna som kantar dem.  
 
Modekvarteret Via della Spiga – Via Montenapoleone. Ladda kreditkortet eller bara fönstershoppa. Här 
finns allt för ögat och shoppingtarmen och en och annan Ferrari brukar fickparkera i förbifarten när man 
strosar här omkring.  
 
Och så något för gommen:  
Rinacentes takterass. Högst upp i varuhuset Rinacente med utsikt över Domkyrkans tinnar och torn kan 
man äta eller bara ta ett glas vin, i hjärtat av Milano.  
 
Salsamenteria di Parma (Via San Pietro all’Orto 9) nästan runt hörnet från Duomo. Njut av fantastiska 
charkuterier, ostar och salsine med gnocco fritto och drick en spritsig Lambrusco som serveras i skålar. 
Lokal med rustik inredning med härligt bistro-sorl.  
 
För en typisk milanesisk aperitivo finns baren Manhattan, där de har en fantastisk buffé. Den ligger utmed 
Naviglio grande på Ripa di Porta Ticinese. För en aperitivo kan man dock sätta sig i princip var som helst i 
Milano och här heter drinkarna för dagen Hugo eller Spritz.  
 
En favoritplats som kombinerar konst, mode och mat är 10 Corso Como (med adress Corso Como 10), en av 
Milanos snyggaste butiksgallerior, en ”concept shop” som ligger inne på en underbar innegård. Bland gröna 
växter och läckra möbler kan man slå sig ner och ta en fika eller aperitivo eller äta en god lunch eller 
middag.  
 
Il Salumaio di Montenapoleone på Via Santo Spirito 10 är ett trevligt ställe för en kaffepaus eller aperitivo 
nära den lyxiga shoppingatan via Monte Napoleone. www.ilsalumaiodimontenapolenoe.it  
 
Cantine Isola på Via Paolo Sarpi, 30 som är en supermysig Enoteca (vinbar) nära China Town.  
 

På Via Santa Radegonda, intill det stora varuhuset La Rinascente i närheten av domkyrkan ligger Luini. De 

gör fantastiska panzerotti, som är friterade bröd fyllda med mozzarella och tomat. Låt dig inte avskräckas av 

den långa kön för de är effektiva och har vakter som ser till att ingen tränger sig före under rusningstid, så 

det brukar gå fort. Ta din påse och fortsätt gatan en liten bit så kommer du ut på Piazza della Scala där du 

kan slå sig ner vid Leonardo da Vinci monumentet och äta din panzerotto medan mozzarellan fortfarande 

är i det närmaste rinnande. 


