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Barn- och utbildningsförvaltningen
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“De flesta av mina medspelare åker dit pucken är. 
Jag åker dit pucken är på väg.”
                                                    Wayne Gretzky

Övers iktl igt  program  
för  resan

På schemat

EN STUDIERESA

år resa börjar vid lunchtid 
tisdag den 13 januari, då vi 
lämnar Grums i bil. Mitt 

förslag är följande och hoppas att 
det ska fungera:

Bil 1: Lasse kör och med sig har han 
Tomas och Staffan.

Bil 2: Göran Ö kör och med i bilen 
är Monica, Sylvia och Göran B.

Bild 3: Karin har med sig Natti och 
Henric i bilen.

Bil 4: Anders har med Magnus i 
bilen samt plockar upp Jonas och 
Fredrik i Karlstad.

Vårt plan lyfter från Nyköpings 
flygplats (Skavsta) 17:25 och 
incheckning startar två timmar 
innan. Senast 16:30 ska vi ha 
checkat in och med tanke på 

tänkbart vinterväglag och att det är 
onödigt vara ute i sista stund förslår 
jag att vi lämnar Grums strax efter 
11:00. Det är upp till varje bil att 
prata ihop sig kring detta. 

Det är 26 mil mellan Grums och 
flygplats.

Alla MÅSTE ha med sina pass för 
att komma med flyg samt för att 
komma in i England. På flyget 
betalar man själv för det man vill 
förtära. Gällande bagage får var och 
en ha 3 väskor som tillsammans 
väger 15 kg, där ut över betalar man 
en extra avgift per kg.

Parkeringen på flygplatsen kostar 
420:- utomhus och 560:- i 
parkeringshus. 

Tisdag

Till London
Merparten av dagen går till resa till 
London samt incheckning på hotell.

Onsdag

Skolbesök
Besök vid två olika skolor. 
Skolledaraktivitet på kvällen.

Torsdag

Mässa & föreläsning
Föreläsning på förmiddagen och 
BETT-mässa efter detta. Fronter 
bjuder oss på kvällsaktivitet.

Fredag

Mässa
BETT hela dagen och skolledarna 
deltar på kvällen i ett särskilt event 
rörande framtidsforskning.

Lördag

Shopping & hemresa
Förmiddagen är fri och öppnar upp 
för lite shopping och seightseeing. 
Vi åker sedan hemåt igen för att 
någon gång nattetid kunna somna 
in på huvudkudden där hemma.

 Resa: Grums - London
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årt hotell i London heter 
Royal National Hotel och 
ligger centralt intill Russel 

Square. Telefonnr till hotell är +44 
(0)20 7637 2488 och adressen är 
38-51 Bedford Way, London WC1H.

Från Stansted flygplats tar vi oss via 
tåg till Liverpool Station och sedan 
med tunnelbana till hotellet, som 
ligger intill tunnelbanestationen 
Russel Square.

Rumsfördelningen är givetvis 
bara ett förslag men jag föreslår 
följande utifrån inkomna önskemål:

Dubbelrum 1: Monica & Sylvia
Dubbelrum 2: Göran & Göran
Dubbelrum 3: Jonas & Henric
Dubbelrum 4: Karin & Natti
Dubbelrum 5: Lasse & Staffan
Enkelrum: Tomas/Anders/Magnus

Spara alla kvitton för utlägg du 
gör i samband med resor med 
kollektivtrafik under vistelsen samt 
utlägg för måltider. Som framgår av 
programmet ingår en hel del 
måltider i de olika besöken och 
aktiviteterna. Väl hemma ersätts 
skäliga utlägg av arbetsgivaren. 
Naturligtvis betalas också 
milersättning samt kostnader i 
samband med parkering vid 
flygplatsen.

Tåg till och från Stansted och 
London tar ca 45 minuter och går 
var femtonde minut. Kostnad T o R 
är 27 Pund dvs ca 325:-/person.

Tunnelbanekort för zon 1 till 2 och 
för tre dagar kostar ca 225:-/person.

Om inget annat avtalats med din 
närmsta chef lägger du ut beloppet 
och kompenseras i efterhand.
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Det började med att 
läraren tog med eleverna 
till datasalen, därefter 
tog han med sig 
datorerna till 
klassrummet - nu tar 
datorerna med sig 
eleverna ut ur 
klassrummet.

Stig Roland Rask

Anders  073 - 066 71 00Fredrik  070 - 381 70 60Göran B
Göran Ö 070 - 264 51 67Henric  073 - 369 85 91Jonas  073 - 057 78 99Karin  076 - 319 29 25Lasse  070 - 379 71 89Magnus 070 - 578 77 97Monica  070 - 626 62 23Natti  070 - 260 95 23Staffan  070 - 515 08 69Sylvia   070 - 524 18 29Tomas

Ska du ringa till en svensk mobil slår du +(tecknet), landsnummer, riktnummer utan första nollan samt telefonnummer.
Ex: +46 70 1234567.

Ska du ringa till Sverige eller till ett annat land slår du +(tecknet), landsnummer, riktnummer utan första nollan samt telefonnummer. 
Ska du ringa inom det land du befinner dig slår du rikt- och telefonnummer precis som 
hemma.

Telefonl ista

1 Krona = 0,08 Pund
5 Kronor = 0,41 Pund
10 Kronor = 0,81 Pund
25 Kronor = 2,04 Pund
100 Kronor = 8,15 Pund

1 Pund = 12,27 Kronor
5 Pund = 61,37 Kronor
10 Pund = 122,75 Kronor 
25 Pund = 306,87 Kronor

Om någon kommer på villovägar

Information om boende, måltider 
och andra praktikaliteter 



Spec ialprogram

För skolledarna arrangeras några 
särskilda evenemang i anslutning 
till mässan:

Onsdag

Skolledarmingel och båttur
19.00 - 23.00 Kvällsmingel med 
skolledare från våra europeiska 
grannländer, kombinerat med 
exklusiv båttur på Silver Barracuda 
utmed Themsen. Perfekt tillfälle för 
nätverkande med skolledare från 
bland annat Nederländerna, Italien, 
Frankrike, UK och Norge. Mat och 
dryck kommer att serveras. Närmare 
detaljer om tid och transport till 
båten kommer. 

Fredag

Öst möter Väst
19.00 - 22.00 Rektorsakademien 
tillsammans med Apple hälsar dig 
särskilt välkommen till spännande 
VIP-event på temat “Öst möter Väst. 
Världen förändras”. 
Adress: 235 Regent Street

Syftet är att ge dig och några andra 
personer ytterligare kunskaper och 
insikter kring framtidens förändrade 
krav på oss som arbetar i kunskaps-
branschen och naturligtvis ytterst de 
unga som ska förberedas för den 
“nya världen”.

19.00 Registrering och mingel
19.20 Inledning Helena L´estrad och 
Ove Lidström
19.35 Cecilia Schedvin omvärlds-
bevakning kring “nya lärandet” och 
kort om Wallenberg Global Learning 
Group
19.50 Mingel och buffé
20.40 Fredrik Svensson om Kinas 
väg mot att bli världsledande inom 
kunskapsutveckling
21.00 Öst möter Väst kring framtid 
och lärande, studenterna Leo Qi från 
Kina och Dan Grossman från USA 
vittnar om resp framtidsperspektiv
21.40 Slutsummering

För skolledare
  På programmet

Onsdag 14/1 ; 8.15-15.00
Monica, Sylvia, Göran & Göran: 

Besök på Crosshall Junior (primary) 
school. Läs mer om skolan på: 
http://www.crosshalljunior.co.uk. 

Samling kl 08:15 vid entrén till Royal 
National Hotel för gemensam transport till 
skolan. Lunch kommer att serveras i nära 
anslutning till skolan kl 12:00. Återresa till 
centrala London 14:00, beräknad tid för 
återkomst 15:00.

Besök på BETT sker 
torsdag ca 14.00-17.00 
och fredag 10.00-...
Eventuellt kommer 
några få möjlighet att 
ta del av föreläsning 
fredag förmiddag om 
1-1 lärande, men detta 
ännu inte fastlagt.

Onsdag 14/1 ; 9.30-13.30
Övriga:

Besök på The Leigh Technology 
Academy. Läs mer om skolan på: 
http://www.leighacademy.org.uk . 

Samling kl 09:30 utanför North 
Greenwich Underground station 
(Jubilee line) för gemensam transport 
till skolan. Lunch kommer att serveras 
på skolan kl 12:00. Återresa till centrala 
London 13:00, beräknad tid för 
återkomst kl 13:30.

Torsdag 15/1 ; 10.00-13.00
Alla:

“How to make students the best 
they can be”. Presentation av Kent 
Kingston, Director of K-12, Westside 
Community Schools (Omaha, 
Nebraska). Kent kommer att berätta 
om hur integrationen av bärbara 
datorer i Westsides skolor har tagit 
dem från “medelmåtta” till ett av de 
främsta skoldistrikten i hela USA.  
Presentationen äger rum på Apple 
HQ/EBC, 1 Hanover Street, London. 
Lunch serveras på plats.

Torsdag 15/1 ; 17.30-22.00
Alla:

Fronter i Sverige och världen; 
Grundaren och VD:n för Fronter, Roger 
Larsen, introducerar tre korta 
presentationer av Fronteranvändning 
runt om i världen. Vi kommer också att 
få en inblick i Fronterframtiden.
Efter detta bjuder Fronter Sverige på 
en bit mat och pratar erfarenheter med 
oss.
Eventet äger rum på Hilton London 
Kensington Hotel, 179-199 Holland 
Park Avenue (gatan upp från BETT-
mässan).
Vi möts före 17.00 vid Fronters monter 
K9 för busstransport till hotellet. 

http://www.crosshalljunior.co.uk
http://www.crosshalljunior.co.uk
http://www.leighacademy.org.uk
http://www.leighacademy.org.uk


Vi skulle vilja att var och en under och efter 
studieresan gör en liten sammanställning...

Efter resan skulle vi vilja be var och en att sammanställa intryck och lärdomar 
från dagarna i London. En A4:a räcker gott och skriv också om dina tankar vad 
gäller Grums skolors fortsatta utveckling på IT och lärandefronten.

Har du möjlighet försök också dokumentera dagarna i bild. Efteråt tar jag på 
mig att sammanställa allt till ett litet
häfte eller liknande som vi kan lägga
ut på webben för alla de medarbetare
som inte kunde få följa med denna 
gång.

Se resan som ett startskott på något 
nytt. Riktigt vad vet vi inte - det är ju
just därför vi gör denna resa
tillsammans.

BETT 2009 - Världens största mässa 
för IT och pedagogik

För mer informaton om 
mässan så kan ni gå in på 
www.bettshow.com Mässan 

ligger vid Olympia som ni når med 
tunnelbanan. Stationen heter 
Kensington Olympia och ligger ut 
efter Distric Line.

Har du fått ett mejl från BETT 
med en streckkod behöver du skriva 
ut och ta med denna till mässan. Vid 
entrén skannas den och du får din 
biljett/bricka.Har ni inte fått sådant 
mejl kan det vara så att min gäller 
hela gruppen: 

WR18542: Magnus Johansson
WR18542A: Goran Bryntesson
WR18542B: Sylvia Holmstrand
WR18542C: Monica Strandberg
WR18542D: Goran Ostman
WR18542E: Lars Eriksson
WR18542F: Karin Hoge%ord
WR18542G: Anders Jonsson
WR18542H: Jonas Lindgren
WR18542I: Staffan Nilsson
WR18542J: Natascha Schmidt
WR18542K: Thomas Wigren
WR18542L: Henric Jonsson

Alla internationella besökare 
inbjuds att nyttja the International 
Lounge, sponsrad av UK Trade & 
Investment, där man kan sitta ner 
och ta en paus i allt brus av 
information och intryck.

G

BETT 2009 har cirka 600 utställare och nära 30 000 besökare. Under fyra dagar 
sammanför mässan pedagoger, skolledare och beslutsfattare från hela världen.

Öppettider

Onsdag 14 januari    10.00-18.00
Torsdag 15 januari    10.00-18.00
Fredag 16 januari      10.00-18.00
Lördag 17 januari     10.00-16.00

http://www.bettshow.com
http://www.bettshow.com
http://www.bettshow.com

