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Inbjudan till riksstudiedagar – Djur
Djurgymnasiet Stockholm bjuder in till 2 fortbildninggsdagar med angeläget innehåll. Bland annat 
får ni träffa Bengt Weidow från Skolverket, lyssna på Eva Bertilsson som föreläser om beteende och 
lärande och en rundvandring på vårt hundcenter och vår djuravdelning.
Studiedagarna kommer att erbjudas i 3 block: Djursjukvård, Hund och Djurvård.

När: Måndag 31/10 och tisdag 1/11.
Var: Djurgymnasiet Stockholm, Trekantsvägen 7, Liljeholmen, Stockholm.

Innehåll
Nedan kan ni se exempel på vad de 3 blocken kommer att innehålla. Information av Bengt Weidow 
och föreläsning av Eva Bertilsson erbjuds till samtliga block.

Djursjukvård
• Föreläsning av Anne Zedén Yverås: “Juridik-

en i praktiken, djurvårdare på utökad nivå – 
D9, för dig som naturbrukslärare”.

• Diskussioner i grupper kring hur vi praktiskt 
genomför D9 på skolorna.

• Uppföljning av Eva Bertilssons föreläsning 
om inlärning av ungdomar och djur.

• Diskussioner i grupper med temat: praktiska 
moment i undervisningen, inriktning djur-
sjukvård.

Hund
• Ann-Marie Folkesson från SBK uppdaterar 

oss om SBKs verksamhet samt inbjuder till 
diskussion om samarbete mellan skolor och 
SBK.

• Praktiska moment – Vilka moment ingår i 
de olika kurserna samt diskussioner kring 
anpassningar och bedömning.

• Gymnasiearbetet – Hur ser skolornas upplägg 
och genomförande ut?

• APL – Var placerar skolorna eleverna? Hur 
bedömer vi eleverna?

Djurvård
Gruppdiskussioner på teman som: 

• Bedömning av praktiska moment. Diskus-
sioner för inspiration och samsyn.

• Samarbete lärare/instruktörer – Hur går det 
till och vad fungerar?

• Gymnasiearbetet – Hur gör vi?

• APL-bedömning. Översyn och diskussioner 
kring vart vi lägger APL samt hur vi bedömer 
det arbete eleverna utför under APL-period-
erna. Hur gör vi för att få maximal nytta av 
APL:en?
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Praktisk information
• Hålltider för dagarna är ca. 08.30–17.00

• Kostnaden är 1.500 kr inkl moms. I priset ingår, förutom gästföreläsare, morgonkaffe med 
smörgås, lunch samt eftermiddagsfika.

• Anmälan sker senast 6/10 via följande länk: https://goo.gl/forms/Xa1NKASzC81ymvKq2 
Här anger du även eventuella kostavvikelser! Antalet platser är begränsat.

• Anmälan är bindande och vid sen avbokning (efter 19/10) debiteras halva kostnaden.

• På måndagen finns möjlighet att äta en gemensam middag – en avsmakningsmeny på en  
latinamerikansk restaurang i Hornstull (pris ca 390 kr resp. 350 kr för vegetarisk). Därefter  
ser vi en Stand-up föreställning. Ange gärna ditt intresse för detta i anmälningslänken. 

• Detaljerat program och övrig info kommer efter att anmälningstiden gått ut.

• Varje skola står för sin rese- och kringkostnad.

• Du bokar själv ett boende. Vi har sammanställt 2 förslag nedan i olika prisklasser.

Scandic Malmen
Enkelrum: 1050 kr per natt (ord. pris 1490)

Dubbelrum: 1150 kr per natt (ord. pris 1590)

Pris inkl. moms och frukost

Rummen är bokningsbara till specialpris fram till 
den 10 oktober .

Detta specialpris gäller även natten innan 
(söndag–måndag). Om någon önskar boka efter 
det gäller ordinarie priser. Vänligen observera att 
Scandics priser är rörliga och kan därav ändras. 

Ni mailar direkt till Scandic Malmen meeting: 
malmen@scandichotels.com

För att kunna genomföra bokningen behövs föl-
jande information:

• Bokningskod: 46001748

• För- och efternamn

• Telefonnummer

• Mailadress

Kortnummer eller faktureringsadress som ga-
ranti för bokningen (vid faktura, ange fullständig 
faktureringsadress samt organisationsnummer 
och ev. referens)

Rummen är ändringsbara och kan kostnadsfritt 
avbokas fram till kl. 18.00 på ankomstdagen.

Hotell Årstaberg
Tvåbäddsrum Standard: 700 kr per natt

Dubbelrum Standard: 800 kr per natt

Pris inkl. moms och frukost

OBS! Det finns ett begränsat antal rum, så först 
till kvarn som gäller. Observera att priserna är 
rörliga och kan därav ändras men det är dessa 
som gäller just nu.

Boka direkt hos: http://hotellarstaberg.se/
se/kontakt

Kontakta oss gärna!
Terese Laurent, VD  
terese.laurent@djurgymnasiet.com

Eva Pihl, Bitr. rektor  
eva.pihl@djurgymnasiet.com

Mathias Persson, kanslist 
mathias.persson@djurgymnasiet.com

Varmt välkomna!


