NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD

Till NLS kanslichefer/kontaktpersoner
Till NLS styrelse för kännedom

INBJUDAN TILL NLS SOMMARKURS 2016
TID:

Måndag den 27 juni till fredag den 1 juli 2016

PLATS

Hotel Alexandra, Loen, Norge

TEMA:

Lärarprofessionen i förändring

NLS arrangerar vart annat år en sommarkurs för NLS organisationernas förtroendevalda samt
fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna utser
själva vem som ska delta i Sommarkursen. Målgruppen är väldigt bred. Det är dock önskvärt att de
deltagande har någon facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet. Sommarkursen
äger rum i Norge från 27.6 – 1.7. (se ovan) Kursen öppnas på eftermiddagen måndag 27.6 och
avslutas fredag 1.7 till lunch.

Ämnesval, syfte och målsättning
Temat för kursen är Lärarprofessionen i förändring.
Kursens innehåll fokuserar på morgondagens utmaningar för lärare och för hela
undervisningsväsendet.
Målet med sommarkursen är att ge deltagarna aktuell kunskap om lärarprofessionens framtida
utmaningar. Målet är också att ge deltagarna verktyg för egen professionell utveckling.

Arbetsformer
Arbetet under kursen kommer att präglas av dialoger och erfarenhetsutbyten och inramas av
kompetenta föreläsare.

Målgrupp
Målgruppen till sommarkursen är alla lärare och ledare, från förskola till högskola och
vuxenutbildning, som är förtroendevalda och medlemmar i NLS organisationerna.
Kursens arbete stärks om så många olika yrkeskategorier som möjligt är representerade.
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Järnvägsmannagatan 6
FI -00521 Helsingfors

Webbsida
www.nls.info
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Fördelning av platser
Platserna fördelas enligt följande:
Danmark, Finland, Norge, Sverige

30 platser

Färöarna

8 platser

Grönland

4 platser

Island

10 platser

Om någon organisation/land inte utnyttjar alla sina platser, kan de fördelas till övriga organisationer
som önskar fler platser.
Delegationsledare
Varje land bör utse en kursledare för sin delegation och meddela personens namn till NLS kansli
så fort som möjligt men senast inom februari månad.

Preliminär planeringstidsplan
Senast 20.1 Informationsbrev till organisationerna
14.3

Besked från organisationerna till NLS om önskat deltagarantal

14.3 -31.3

Fördelning av överblivna platser

15.4

Bindande anmälan. Organisationerna anmäler sina deltagare till NLS

1.5 -31.5

Kursmaterial och information från NLS till deltagarna

Kursavgift
Kursavgift för inkvartering, förplägnad, utflykter m.m. kommer uppskattningsvis att vara ca 900
euro/deltagare i dubbelrum.
Observera att organisationerna/deltagarna själva arrangerar och bekostar flyg till och från
konferensplatsen.
Ansvarsfördelning
NLS ansvarar för innehåll, administration och genomförande av kursen i samverkan med
värdlandets organisationer.
NLS organisationerna ansvarar för uttagning av deltagare samt för deras resor och övriga utgifter
enligt den egna organisationens regelverk.
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Ytterligare upplysningar
Önskar Ni ytterligare upplysningar eller har Ni frågor,
vänd Er till NLS kansli:
Anders Rusk
generalsekreterare
anders.rusk@oaj.fi
+358 40 508 3268

Eva Rönnberg
medarbetare
eva.ronnberg@oaj.fi
+358 20 748 9686

Järnvägsmannagatan 6, 00521 Helsingfors

Med vänlig hälsning
Anders Rusk
Generalsekreterare
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