
Gemensam väg mot hållbara gröna utbildningar  
Naturbrukskonferens i Dalarna 2016
Välkomna till Tällberg, Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 
och Älvdalens utbildningscentrum för deltagande i  
Naturbrukets rikskonferens den 13-15 april 2016 med 
temat: Gemensam väg mot hållbara gröna utbildningar 
Ni kommer att få uppleva Siljansbygden och dess vackra natur med sin historia och rika 
kultur från fäbodar till dagens moderna naturbruk med Rättviks återtagsprojekt och 
Älvdalens simulatorcentrum.
Konferensen startar onsdag den 13/4 med registrering och lunch kl. 12.30 vid Stiernhööks-
gymnasiet i Rättvik. Efter studiebesök vid naturbruksutbildningarna i Rättvik och Älvdalen 
för oss bussarna för incheckning vid hotellen i Tällberg samt middag på Klockargården Hotell 
i Tällberg.
Torsdagens och fredagens konferensprogram äger rum på Klockargården Hotell i anrika 
turistmagneten Tällberg, där både kungar och presidenter konfererat och semestrat. Med 8 
hotell och 200 invånare är Tällberg en bygd som lever för sina turister och har god erfarenhet 
att ta hand om konferenser.

Konferensanmälan 
Konferenskostnad: 2 800:- + moms
Konferenskostnad fakturerar vi till den adress ni uppger vid anmälan.
Anmälan sker digitalt på www.stiernhooksgymnasiet.se 
Länk till anmälningsformuläret finns i mitten på sidan under filmen om vår skola. 
Sista anmälningsdag: 18 mars

Bokning av hotell: 
Boka hotellrum direkt till Klockargården Hotell 0247-50260 eller First Hotell Tällberg  
0247-51200 senast den 4 april. Se priser på nästa sida.
Bokningskod: Naturbrukskonferens Rättvik-Älvdalen.
Efter detta datum släpps rummen till bokning för allmänheten. Boendet betalas av er vid 
utcheckning. Konferenssalarna ligger på Hotell Klockargården och SPA i First Hotell Tällberg. 
Hotellen ligger bredvid varandra och drivs av samma ägare. 

Ankomst:
Ankomst till Rättvik 13/4, (se mer info nedan) för registrering från 11.15 och lunch kl. 12.30. 
Ankomst senare än 14.45 eller ankomst 14/4 och 15/4 sker direkt till Tällberg.

Frågor?
Kontakta Jeanett Rousu på Stiernhööksgymnasiet 
i Rättvik. Mail: jeanett.rousu@rattvik.se  Tel: 0248-70429

Varmt välkomna med din anmälan!
Stig Liljergren, Stiernhööksgymnasiet i Rättvik 
Anneli Gunnars, Älvdalens Utbildningscentrum

Långbryggan i Rättvik



Logipriser under konferensen 
Boka hotellrum direkt till Klockargården Hotell 0247-50260 eller First Hotell Tällberg  
0247-51200 senast den 4 april.  Bokningskod: Naturbrukskonferens Rättvik-Älvdalen.

Klockargården Hotell i Tällberg - Logi inkl. frukost.  
Priser per natt utan moms/inkl. moms 
Enkelrum     558:-/625:-  
Dubbelrum som enkelrumsbruk  826:-/925:-
Dubbelrum     514:-/575:-

First Hotell i Tällberg 
Enkelrum     469:-/525:-  
Dubbelrum som enkelrumsbruk  735:-/825:-
Dubbelrum     424:-/475:-

Konferenssalarna är i Klockargården Hotell. SPA i First Hotell. Hotellen ligger bredvid  
varandra och drivs av samma ägare.

Programöversikt
Onsdag 13/4 Studiebesök Stiernhööksgymnasiet och Älvdalens Utbildningscentrum
Program börjar med registrering från kl. 11.15 och återtagslunch med information om projekt 
Återtag i Rättvik 12.30-13.30.  

Ankomst till Rättvik onsdagen den 13/4: 
Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15, registrering i Tunets byggnad, från kl. 11.15. Kommer du 
med tåg den 13/4 och vill bli hämtad anger du ankomsttid vid anmälan. Stiernhööksgymnasiet 
ligger 1,5 km från tågstationen och vid fint väder blir transportsträckan en vacker promenad längs 
Siljan. 
Senare ankomst på onsdagen den 13/4: 
Om du anländer senare har du möjlighet att ansluta vid Stiernhööksgymnasiet fram till kl. 14.45. 
Efter 14.45 är det bättre att du åker direkt till Tällberg där hotellen och konferenslokalerna ligger. 
 
Efter lunchen på Stiernhööksgymnasiet delar vi upp oss för rundtur i verksamheterna kring våra 
temaord Samarbete-Samverkan. Välj mellan Jordbruk/Maskin, Ladugård, Häst/Active Stable eller 
Djurhus/Hundhall. Besöket på Stiernhööksgymnasiet avslutas med fika och uppvisning i Körhal-
len. Kl. 15.00 åker vi med guider via Mora till Älvdalens utbildningscentrum där vi bland annat 
får uppleva simulatorcentrum och rundtur på skolan. Efter denna rundtur i Siljansbygden åker vi 
till hotellen i Tällberg för incheckning och välförtjänt middag. Beräknad ankomsttid till Tällberg 
18.30. Beräknad tid för middag: 19.30.

Torsdag 14/4 Konferens i Tällberg
Torsdagens konferens börjar 8.00 och slutar ca 17.00. Därefter finns möjlighet till egna aktiviteter. 
Klockargården Hotell och First hotell Tällberg erbjuder olika SPA-alternativ vilka rekommenderas 
att bokas snarast. Se bifogat utbud. Även hotellen runt omkring har SPA, ifall detta skulle bli full-
bokat. Mingel 19.30 och middag kl. 20.00 med bland annat underhållning och utdelning av 
stipendiet Ung-Ullbaggen.

Fredag 15/4 Konferens i Tällberg
Fredagens konferens är mellan 8.00-12.30. Därefter avslutningslunch och hemfärd.
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