Lär, nätverka och utbyt erfarenheter
SETT-dagarna 9-11 april 2019
Efter lyckade resor 2013 till 2018 bjuder Campus Värnamo in till ny resa till årets SETT-mässa i Kista.
Syftet är att lära, nätverka och byta erfarenheter kring digitaliseringen i skolan samt det moderna lärandet.
Årets tema är Co-create and educate
“I år ”SETTER” vi skapande i fokus. Det digitala rummet ger oändliga möjligheter till skapande, kreativitet,
kollaboration, möten, och möjliggör ett fördjupat lärande där hållbarhet är det nya svarta.”
Resan är en del i vår satsning på kompetensutveckling inom området.

Preliminärt program

Fakta om SETT

Tisdag 9 april.
Lära känna - erfarenhetsutbyte

SETT står för ”Scandinavian Educational
Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det
moderna och innovativa lärandet.
Röster från
Hålls på Kistamässan.

13.00
14.00

Avresa från Ljungby
Avresa från Värnamo. Erfarenhetsutbyte under resan. Kortare paus
för frukt. Incheckning på hotell.
ca 19.00 Middag på egen hand
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Onsdag 10 april. (Grundskola, fritidshem &
gymnasieskola) Lära - nätverka - mingla

1. Pedagogik- & Didaktikspåret
2. Styrnings- & Ledningsspåret

Frukost
08.30
Avresa till mässan.
18.00
Mässan slut, till hotellet
ca 19.00 Mingel och eftersnack på hotellet
för intresserade.
Middag på egen hand.

Talare och program
Håller på att växa fram just nu.
Följ utvecklingen via #SETT2019 eller
www.facebook.com/settdagarna
Mer info se www.settdagarna.se

Torsdag 11 april. (Förskola, förskoleklass &
grundskola) Lära - reflektera - gå vidare
Frukost och utcheckning
08.30
Avresa till mässan.
ca 15.00 Hemresa.
18.00
Stopp för ev. kvällsfika
Ca 21.00 Åter i Värnamo
Ca 21.30 Åter i Ljungby
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Kostnad
Resa och logi 3700 kr (vid minst 30 deltagare) för bussresa, logi i dubbelrum med separata sängar på Scandic Hotel
Klara (www.scandichotels.se/klara). Pris för enkelrum är 4700 kr per person. Vid fler än 40 personer kommer priset sänkas.
Konferensbiljett 995 kr för lärare/pedagoger. (medlemmar i LF har 10% rabatt). Bokas och betalas separat av resp.
deltagare via https://settdagarna.se/anmalan/. Under mässan fixar var och en lunch och fika. Samtligapriser är exkl. moms.
Frågor
Frågor till Lars-Uno Åkesson, 0370-37 70 42, lars-uno.x.akesson@varnamo.se.
Bokning resan
Anmälan senast fredag 1 mars via länken: http://tiny.cc/u70m2y eller scanna Qr-koden.

Besked om resan blir av ges 5 mars så vänta till dess med anmälan till själva mässan.

campus.varnamo.se

