
Vi vill välkomna personal som arbetar på naturbruksprogram till Höga Kusten. Under 
ett intensivt dygn erbjuder vi intressanta föreläsningar, diskussioner, rekreation och 
ekologisk och närproducerad mat.

Två utdrag ur programmet:

• Föreläsning med Cecilia Olsson, pedagogisk handledare på Häggviks gymnasium och FUB:s 
Forskningsstiftelse ALA om hur vi förbereder elevernas övergång till vuxenlivet, stöttar deras 
personliga utveckling och självbild och hur de kan vara bärare av sin egen information.

• IT i skolan, Gamification och praktiska exempel.

• Besök i de mäktiga bergrummen under Höga Kusten bron.

För detaljerat program och anmälan, surfa in på www.naturbruk.net. Sista anmälningsdag 2 oktober 2015!
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För personal på programmet Skog, mark och djur. 

 

Innehåll tisdag 27 oktober: 

 Start kl. 11 då vi samlas för en gemensam lunch i skolans restaurang.  

 

 Efter lunch presenterar gymnasiesärskolans rektor Peyman Vahedi, 

tillsammans med programmets kärnämneslärare Gulla Schornack, hur IT 

kan främja våra elevers lärande och vilka IT-satsningar och pågående 

projekt som görs i kommunen. Praktiska exempel visas.  

 

 Nästa programpunkt är Gymnasiesärskolearbetet. Vi delar in oss i 

mindre grupper och diskuterar hur våra olika skolor tänker kring detta. 

Tips och utbyte av tankar hoppas vi ger fruktbara idéer att ta med sig 

hem. Har ni material, filmer eller annat som ni vill visa så ta med er det.  

 

 Rundvandring på skolan.  

 

 Besök i de mäktiga bergrummen under Högakustenbron, hängbron över 

Ångermanälven med Sveriges längsta brospann.  

 

 Inkvartering på elevhemmet. Middag, ekologisk och närproducerad, 

därtill trevlig samvaro på kvällen.  

Onsdag 28 oktober: 

 Efter frukost får vi under förmiddagen lyssna till Cecilia Olsson, 

pedagogisk handledare på Häggviks gymnasium och FUB:s 

Forskningsstiftelse ALA, ansvarig till utbildningsmaterialen och filmerna  

NinjaKoll, även medansvarig till Konsumentverkets helt nya 

läromedelsfilm Helt rätt om privatekonomi och konsumenträttigheter 

samt mycket annat.  



Cissi kommer hos oss att prata om hur vi förbereder elevernas övergång 

till vuxenlivet, stöttar deras personliga utveckling och självbild och hur 

de kan vara bärare av sin egen information.  

 

 Stafettpinnen lämnas vidare till den skola som känner sig manad att ta 

över Särskolekonferensen 2016. 

 

 Klockan 12.00 lunch och avslut. 

 

 

 

Anmälan senast 2 oktober till ulrika.sundin@naturbruk.net . Uppge 

namn på alla deltagare, skola och faktureringsadress samt ev. 

specialkost. 

Begränsat antal platser. 

 

Kostnad 800 kr/person inkl. mat och enkelt boende på skolans elevhem 

(sänglinne ingår).  

 

Om någon har behov av hämtning vid flyg/tågstation så försöker vi hjälpa 

till. 

Vid eventuella frågor kontakta Ulrika Sundin på 070/2247303 eller per 

mail. 

 

VÄLKOMNA! 
 

 

mailto:ulrika.sundin@naturbruk.net

