Summering av möte med Skolvision 2013, 130312 hos Lou
Närvarande: Lou Rossling, Sanna Nova Emilia, Pamela von Sabljar, Anna Numell, Cecilia
Blidö, Anna Svenre & Annette Wahlgren. Via Skype Sofia Norberg och Christer Hellberg
via FB.
Vi hade ett mycket energifyllt möte som enligt mig resulterade i följande:
Vi släppte planen att ha konventen på höstlovet.
Vi satsar på november månad istället.
Konventen kan med fördel ligga med någon vecka mellan varje för att locka fler
besökare.
Viktigt att vi kollar av med gruppen vilka dagar i november som kan passa så många
som möjligt.
Alla mailar Annette alla dagar i november som de kan snarast.
Annette sammanställer och plockar ut tre dagar så snart alla lämnat sina datum.
Efter detta bokas lokaler för konventen.
Spridningen på diverse sociala medier startar.
Vi drar nytta av flera arrangemang för att sprida vårt budskap, t.ex:
• Learning is the shit 17-18 juni i Ronneby
• #Skolvåren 18-19 juni 2013 i Varberg
• Almedalen 1-7 juli 2013 Gotland
Vi samtalade också kring ”världens bästa skola”. Jag återkommer med detta förslag i
separat utskick då det kom fram 12-13 mycket intressanta frågor från Pamela, en för varje
tårtbit i vår helhet.
Följande frågor önskar jag att du svarar på så snart du kan:
1. Vilka datum i november kan du bidra med ditt deltagande på Skolvision 2013.
2. Har du önskemål om att vara med på scenen eller inte på konventen?
3. Planerar du att delta på Learning is the shit 17-18 juni 2013?
4. Planerar du att delta på #Skolvåren 18-19 juni 2013 i Varberg?
5. Planerar du att åka till Almedalen 1-7 juli 2013 Gotland?
Stort TACK till er alla skolvisionärer för denna magiska dag.
Ett extra tack till Lou som så generöst öppnade sitt hem för oss och Sanna för din
energifyllda föreläsning som flera av oss hade förmånen att få njuta av.
God kväll
Annette - i bilen på väg hem till lilla arbetsboden :-)

