Hållbart lärande
23 oktober 2013
Välkommen till Hållbar Utveckling Skånes andra inspirations- och arbetsdag
kring lärande för hållbar utveckling.
Till denna dag bjuder vi in organisationer, föreningar etc som har undervisningsmaterial eller speciella
arbetsmetoder kring lärande för hållbar utveckling – både social och ekologisk. I inbjudan som skickas ut
i slutet av augusti/början av septemer finns alla deltagande organisationer presenterade. Välj ut sex av
organisationerna du är extra nyfiken på och ta chansen att lära dig mer om hur deras pedagogik fungerar
eller hur deras arbetsmaterial kan användas i din klass. Det kommer även finnas ett mässtorg där ytterligare
organisationer presenterar sig.
Dagen inleds med femkamp bland Vattenhallens olika pedagogiska stationer. Därpå följer den individuellt
valda fördjupningen tillsammans med sex olika organisationer. Under lunchen får ni arbeta i grupper kring
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en frågeställning som ni valt i förväg. Tydliga instruktioner kommer finnas i inbjudan.
Välkomna till en dag för gemensamt lärande!
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PROGRAM
9.30 Registrering och fika. Mässtorget öppnar.
10.00 Femkamp bland Vattenhallens stationer
11.00 Pass 1 för organisationerna (workshop/demonstration/föredrag)
11.30 Pass 2 för organisationerna
12.00 Pass 3 för organisationerna
12.30 Arbetslunch i grupper (instruktioner kommer finnas i inbjudan)
13.30 Pass 4 för organisationerna
14.00 Pass 5 för organisationerna (Kaffebord finns uppställt)
14.30 Pass 6 för organisationerna
15.00 Slut. Mässtorget stänger.

Med reservation för ändringar i programmet.

Onsdagen 23 oktober, kl 9.30–15.00
Vattenhallen, John Ericssons väg 1, Lund.
För vägbeskrivning och kommunikationer, se http://www.vattenhallen.lth.se/besok_oss/hitta_hit/

PLATS:

via simplesignup – anmälan öppnas i månadsskiftet augusti/september. Om du vill vara säker på
att inte missa dagen, skicka din egen e-postadress till helena.thelander@hutskane.se så skickar vi anmälningslänken
direkt till dig när den öppnar.

ANMÄLAN:

15 oktober 2013.
Din anmälan är bindande efter 23/9. Får du förhinder kan du överlåta din plats till någon annan.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:

MÅLGRUPP:

I första hand lärare i högstadium och gymnasium.

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE!
KOSTNAD:
FRÅGOR:

450:– ex moms.

Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se

OM HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE
Hållbar Utveckling Skåne har funnits sedan 1998. Föreningen har ett 80-tal medlemsorganisationer – 28 av Skånes
kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, högskolor, företag samt ideella organisationer. Föreningen är medlemsstyrd, politiskt och religiöst obunden och öppen för alla med målsättningen att nå ett hållbart samhälle.
Vi välkomnar medlemmar från samhällets alla områden, som vill arbeta tillsammans med oss utifrån sina unika
utgångspunkter.
Föreningen arbetar med projektverksamhet som exempelvis KlimatVardag och arrangerar aktiviteter inom aktuella
områden, bland annat seminarier, studiebesök och workshops. Vill du veta mer om föreningen? Hör av dig till
Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se, 0708-93 11 03.

