Varje dag har vi seminarier i vår monter. Seminarierna håller på i cirka 30 minuter. Dessutom finns
”Fråga mig” - om lärares villkor och legitimation
dagligen i montern. Experter på plats svarar på dina
frågor.

TORSDAG 22 SEPTEMBER

FREDAG 23 SEPTEMBER

Kl 10:00 Möt Metta Fjelkner

Kl 10:00 Tysk ungdomslitteratur

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund,
berättar om förbundets ”Nyckelfrågor”.

Cecilia Hansson, författare, översättare och skrivpedagog,
talar om tysk ungdomslitteratur och om läsning.

Kl 10:30 Säg ifrån!

Kl 10:30 Säg ifrån!

Louise Lindfors samtalar med Forum för humaniora,
Sten Hagberg.

Louise Lindfors och Åsa Moberg samtalar med Forum
för humaniora, Sten Hagberg.

Kl 11:00 och kl 15:00 Didaktik i undervisningen
Förutom monterseminarier arrangerar Lärarnas
Riksförbund följande seminarier:

Lilian O Montmar, författare, adjunkt och skribent, talar
och ger lektionstips om didaktik i undervisningen med
hjälp av litteratur. Med fokus på tyska språket.

22 september kl 12:00-12:45, G4

Moderna språk som framgångsfaktor
Hur stor roll spelar språkkunskaperna för Sveriges
exportframgångar? Medverkande: Håkan Nesser,
Kjell M. Torbiörn, Tobias Krantz, Thomas Marten,
Metta Fjelkner, Marianne Rundström.
Seminariekort krävs

23 september kl 10:00-10:20, F2

”Man kan aldrig vara för liten för att nå
upp till sitt hjärta”
Författaren Björn Ranelid presenterar nyutkomna
boken ”Kloka tankar, vackra ord”, en samling
aforismer och metaforer från elevtävlingen ”Björn
Ranelid-priset 2010”. Medverkande: Moa Rolfsdotter, Björn Ranelid, Karl Beijbom.

Kl 12:00 Så använder du EXPO SKOLA i
undervisningen
Jonathan Leman, föreläsare, utbildningsansvarig Expo
Utbildning visar hur du använder EXPO SKOLA i undervisningen om främlingsfientlighet och rasism.

Kl 12:30 Världen på Smartboard
En presentation av hur du med hjälp av den interaktiva skrivtavlans möjligheter enkelt lägger upp en lektion oavsett ämne.

Kl 13:30 Svenska språket
Svensklärarföreningens ordförande Ann Boglind och
Forum för svenskas ordförande Anders Almgren samtalar
om höstens samarbete och kommande aktiviteter.

Seminariekort krävs

Kl 14:00 Språk på sparlåga
23 september kl 16:00-16:45, H1
Generation Internet
Hur ökar vi barns och ungdomars lust att läsa i
konkurrens med andra medier? Medverkande:
Nadia Budde, Rachel van Kooij, Gabrielle Alioth, Cay
Corneliuson, Cecilia Hansson.
Seminariekort krävs

www.lr.se/bokochbibliotek

Larz Blomqvist, Forum för engelska och moderna språk,
beskriver och reflekterar över innehållet i aktuell rapport.
Vad händer med tyska språket?

Kl 16:00 Språk – en källa till lycka
Kjell M Torbiörn, språkkännare, författare till bland annat
”Destination Europa” och f.d Kabinettschef Europarådet,
delar med sig av sina tankar kring språk.

Kl 11:00 Språk och kulturyttringar
Lilian O Montmar, författare, adjunkt och skribent, talar
om känslor och relationer, svåra frågor i undervisningen.

Kl 12:00 Så använder du EXPO SKOLA i
undervisningen
Jonathan Leman, föreläsare, utbildningsansvarig Expo
Utbildning visar hur du använder EXPO SKOLA i undervisningen om främlingsfientlighet och rasism.

Kl 12:30 Världen på Smartboard
En presentation av hur du med hjälp av den interaktiva skrivtavlans möjligheter enkelt lägger upp en lektion oavsett ämne.

Kl 13:30 Närbilder av mångfald
Benita Funke, kulturråd vid Schweiz ambassad i Sverige, berättar om ett bildprojekt med migrations- och integrationsfrågor.

Kl 14:00 Språk på sparlåga
Larz Blomqvist, Forum för engelska och moderna språk,
beskriver och reflekterar över innehållet i aktuell rapport.
Vad händer med tyska språket?

Kl 15:00 ”Man kan aldrig vara för liten för att nå
upp till sitt hjärta”
Författaren Björn Ranelid och eleven Moa Rolfsdotter, 11 år,
Björn Ranelidspristagare 2010 samtalar om språk och fantasi.

Kl 15:30 Svenska språket
Svensklärarföreningens ordförande Ann Boglind och
Forum för svenskas ordförande Anders Almgren samtalar
om höstens samarbete och kommande aktiviteter.

Kl 10:00 Tysk ungdomslitteratur

Kl 11:00 Språk och kulturyttringar

Cecilia Hansson, författare, översättare och skrivpedagog,
talar om tysk ungdomslitteratur och om läsning.

Lilian O Montmar, författare, adjunkt och skribent, talar
om känslor och relationer, svåra frågor i undervisningen.

Kl 10:30 Säg ifrån!

Kl 12:30 Världen på Smartboard

Louise Lindfors och Pierre Schori samtalar med Forum
för humaniora, Sten Hagberg.

En presentation av hur du med hjälp av den interaktiva skrivtavlans möjligheter enkelt lägger upp en lektion oavsett ämne.

Kl 11:00 Språk och kulturyttringar

Kl 13:30 Svenska språket – inlärning och
läsförståelse

Kl 12:00 Så använder du EXPO SKOLA i
undervisningen
Jonathan Leman, föreläsare, utbildningsansvarig Expo
Utbildning visar hur du använder EXPO SKOLA i undervisningen om främlingsfientlighet och rasism.

Kl 12:30 Världen på Smartboard
En presentation av hur du med hjälp av den interaktiva skrivtavlans möjligheter enkelt lägger upp en lektion oavsett ämne.

Kl 13:30 Svenska språket –inlärning och
läsförståelse
Ann-Katrin Wijk, specialpedagog, tar upp aktuella frågor
om läsförståelse bland elever. Baserat på professor
Monica Reichenbergs forskning.

Kl 14:00 Språk på sparlåga
Inger Elgeskog, Forum för engelska och moderna språk,
beskriver och reflekterar över innehållet i aktuell rapport.
Vad händer med tyska språket?

Kl 16:00 Björn Ranelid signerar boken
”Kloka tankar, vackra ord”
Boken bygger på aforismer och metaforer från elevtävlingen ”Björn Ranelid-priset 2010”.

Professor Monica Reichenberg, beskriver aktuell forskning
om barn och ungdomars inlärning samt läsförståelse. Medverkar gör även Ann-Katrin Wijk, specialpedagog, Forum
för svenska.

Kl 14:30 Närbilder av mångfald
Benita Funke, kulturråd vid Schweiz ambassad i Sverige,
berättar om ett bildprojekt med migrations- och integrationsfrågor.

Lärarnas Riksförbunds

Lilian O Montmar, författare, adjunkt och skribent, talar
om känslor och relationer, svåra frågor i undervisningen.

C04:20

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Monterprogram

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

