London + BETT 2019
Liksom tidigare år anordnar Janssondata en
resa till London i slutet av januari för att ta
del av alla spännande skolevenemang som
äger rum där och då.
Årets tema är ”undervisning i digitala och
fysiska lärmiljöer.”
Den här gången kommer vi också att erbjuda
extra mycket tid till BETT-mässan.
Utöver två skolbesök i Londonområdet och tid
för mässbesök ingår självklart även möjlighet
att umgås och nätverka med kollegor från
övriga delar av skolsverige.
Allt med inriktning på skolutveckling och
erfarenhetsutbyte.
Våra guider under hela resan kommer att vara
specialpedagog Susse Tinz samt IKTpedagogerna Jonas Svensson och Jesper
Levallius; båda certifierade av både Apple och
Google och proﬀs på skolans digitalisering.

Resepaket
23-27 januari
Avresa från Kastrup onsdag 23/1 kl 09.45
Eller annan flygplats enligt överenskommelse
Hemresa från London/Gatwick söndag 27/1 kl 13.50

Kontakt
Magnus Johansson, 0706-481530
magnus@janssondata.se

Anmälan
Antalet platser är begränsat, så boka plats snarast.
För anmälan använd formuläret
http://alturl.com/ytpoi
Det går självklart också bra att ringa eller maila oss.

Allt detta ingår
- Flygresa Köpenhamn/Kastrup-London tor
- Transfer i London
- Oyster Card laddat med £20 för transporter i London
- Fyra nätter i dubbelrum med frukost, Holiday Inn
Kensington Forum
- Fritt wi-fi på hotellet
- Välkomstmiddag
- Studiebesök på Richard Challoner School och
Holy Trinity Primary School
- Seminarium/workshop
- Besök på BETT-mässan
Pris per person i delat två-bäddsrum: ca 11 950 kr
Tillägg enkelrum: 2 700 kr

2,67% moms tillkommer för paketresor inom EU
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London + BETT 2019
Fredag: En heldag om undervisning
Skollag och läroplan ställer höga krav på att utforma en undervisning som möter elever utifrån olika
förutsättningar och behov. Ibland behövs mer ledning i arbetet och ibland behövs mer stimulans.
Det innebär att undervisningen måste planeras och organiseras utifrån tanken att eleverna ska få
möjlighet att pröva olika sätt att både utveckla kunskaper och visa dem.

För många som arbetar i skolans värld är det en utmaning att hitta smarta sätt att få till en verksamhet
som lever upp till läroplanens krav vad det gäller digitalisering. Hur man använder digitala verktyg är en
viktig del i detta arbete.
Under fredagen kommer du att få se exempel där de digitala verktygen används för att förstärka
upplevelsen, för att bearbeta och skapa samt hjälpa till att utveckla kreativiteten.

Fredagen kommer också att användas till att bearbetat och utveckla den inspiration och de upplevelser
som vi fick på BETT-mässan och de två skolbesöken.
En resa till BETT är ofta början på något nytt och därför kommer en del av fredagens arbete handla om
hur man kan arbeta vidare efter BETT. Till vår hjälp har vi våra guider som dels har gedigen erfarenhet av
hur man kan använda de digitala verktyg kopplat till skolas digitalisering och dels vet vad som krävs för
att få ut maximalt av en BETT-resa och det arbete som fortsätter när man kommer hem.

Våra guider i undervisningsdjungeln

Susse Tinz

Jesper Levallius

Jonas Svensson

Grundskole- och gymnasielärare
Specialpedagog

Grundskolelärare
IKT-pedagog, Lund
Apple Distinguished Educator
Apple Professional Learning Specialist

Grundskolelärare
IKT-pedagog, Helsingborg
Apple Professional Learning Specialist
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