
  

 

Center för Skolutveckling 

Utbildningsförvaltningen 

centerforskolutveckling.goteborg.se 

Teckenform  24 - 27 JANUARI 2018 
 

 

Även 2018 kommer stadens fortbildningsresa till London 
och BETT-mässan att gå av stapeln. BETT-mässan är en 
mötesplats kring IKT som pedagogiskt verktyg inom 
utbildningsområdet. Utöver mässbesök erbjuder vi ett 
eget program med skolbesök, seminarier och 
föreläsningar. 

Center för Skolutveckling har under se senaste åren 
upparbetat ett gott kontaktnät med förskolor och 
skolor runt om i London. Vi kan därför skräddarsy 
innehåll för förskole- och skolbesök utifrån era behov 
och önskemål. 

Alla verksamma inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola är 
välkomna att delta, såväl pedagoger och skolledare som 
beslutsfattare inom kommunal och fristående verksamhet.  

            Övergripande teman 2018 

                       Lärmiljöer, Inkludering,  

                Digitalt tänkande/IKT, Nyanlända 
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PRIS:  

8 950 kr   Anställda i Göteborgs Stad 
9 800 kr   Anställda på fristående skolor 
                och andra kommuner                        

ENKELRUMSTILLÄGG: 2 500 KR 

Detta ingår i grundpriset: 

 

Resa tur och retur med British Airways 

Transfer till och från hotellet i London 

Boende på Royal National Hotel i fyra nätter inklusive frukost 

Tunnelbanekort laddat med 30 pund 

BETT-mässan 

Seminarier och skolbesök 

Göteborgskväll med föreläsare, nätverkande, umgänge med  kollegor och en lättare förtäring 

                                                                

Några röster från årets deltagare:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

              

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra seminarier, 
intressanta IT-
pedagogiska 
verktyg.  

Jag tar till mig mycket 
av det jag såg och 
försöker förvalta det i 
min organisation på ett 
bra och positivt sätt. 

Jag fick besöka två 
fantastiska skolor och 
se hur de arbetar med 
att stärka och utmana 
eleverna språkligt och 
kunskapsmässigt 

 
Otroligt inspirerande 
och många intryck. 
Bra föreläsningar på 
BETT arena. 
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DU KAN REDAN NU ANMÄLA DIG OCH FÖRSÄKRA DIG 
OM EN PLATS PÅ JUST DET ALTERNATIV SOM PASSAR 
DIG BÄST.   

Vi har även i år tre alternativ, två med avresa på tisdag och hemresa på lördag och ett med 

avresa på onsdag och hemresa på söndag. Klicka på ordet BOKA för att länkas vidare till 

respektive anmälningssida. OBS! Varje deltagare måste anmälas individuellt - det går inte att 

göra en gruppanmälan. Du behöver också fylla i dina passuppgifter i anmälan.   

 

EFTER DEN 15 JUNI ÄR ANMÄLAN BINDANDE! 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 NOVEMBER 2017  

V 

RESEALTERNATIV 1 
Utresa: Tis 23 jan kl 07:55 från Landvetter. 
Ankomst  Heathrow kl 09:15 
Hemresa: Lör 27 jan kl 15:45 från Heathrow 
Ankomst Landvetter kl 18:45 

BOKA 

RESEALTERNATIV 2 
Utresa: Tis 23 jan kl 11:40 från Landvetter. 
Ankomst  Heathrow kl 13:00 
Hemresa: Lör 27 jan kl 19:15 från Heathrow 
Ankomst Landvetter kl 22:10 

BOKA 

RESEALTERNATIV 3 
Utresa: Ons 24 jan kl 07:55 från Landvetter. 
Ankomst  Heathrow kl 09:15 
Hemresa: Sön 28 jan kl 15:45 från Heathrow 
Ankomst Landvetter kl 18:4 

BOKA 

Frågor om boende och resa 

Kontakta Berit Wallsten, berit.wallsten@educ.goteborg.se eller tel 031-367 04 00 

 

Frågor om innehåll 

Kontakta Lars-Göran Börjesson, Marie Jakobsson, Bente Tuff 

   

   
 

  

   

 

 

 

http://www.centerforskolutveckling.se/bokning/events_details.asp?id=315
http://www.centerforskolutveckling.se/bokning/events_details.asp?id=316
http://www.centerforskolutveckling.se/bokning/events_details.asp?id=317
mailto:berit.wallsten@educ.goteborg.se

