Skolvision 2013 steg 3
Nu är det dags för steg 3 i Skolvision 2013!
Innehåll:
1. Tisdag 12/3 första (irl) planeringsmötet Skolvision 2013
2. Skolvision 2013 turné vecka 44
1. Vi ses den 12/3 kl.12-16 någonstans i Höganäs. Vi hoppas få träffa så
många som möjligt från arbetsgruppen denna dag, antingen fysiskt eller via
Skype/FB. Vi återkommer med exakt plats.
Obs! Meddela oss snarast om du kan närvara fysiskt, via Skype/FB eller inte
alls. Detta för att vi ska hitta lämpligt ställe att ses på.
Planen med mötet är följande:
• Att arbeta vidare med vårt gemensamma helhetsförslag på ”bästa
skolan” som ska presenteras på turnén för Skolvision 2013.
• Bestämma platser och dagar för turnén, om vi inte hunnit det
tidigare.
• Boka vilka från arbetsgruppen som finns med på turnéns 3 dagar.
• Sätta första ramen för programmet för turnén. Vi kommer att ha ett
första förslag med till mötet.
• Givetvis få möjlighet att bara träffas också :-)
2. Skolvision 2013 turnén
Det har kommit in lite mer förslag från arbetsgruppen efter förra utskicket,
så en uppdaterad fil bifogas (det nya ligger sist).
Sanna har erbjudit sig att till den 12/3 ta fram ett gemensamt förslag på
"bästa skolan" av det som har kommit in från gruppen hittills. Då vet vi alla
att vi minst har ett förslag när vi ses då. Du är naturligtvis också välkomna
att göra ett gemensamt förslag och ta med dit.
Tanken är fortfarande att ha det tre konventen som en turné på höstlovet
vecka 44, antingen 28-30/10 eller 29-31/10. Malmö dag 1, Göteborg dag
2 och Stockholm dag 3. Vi bollar denna fråga vidare när vi ses den 12/3.
Meddela oss gärna om du redan nu vet vilka dagar du kan vara med på
turnén för Skolvision 2013.
Jag önskar dig en underbar kväll
Annette

