DIU@BETT
(19)20-22 januari 2016, London
Följ med du också på DIUs välrenommerade resa till BETT och London,
en resa fylld med skolutveckling, framtidsspaning och nätverkande

Den svenska skolan befinner sig i en brytningstid, på tröskeln till det digitala lärandet. Via internet och
ny teknik skapas omvälvande möjligheter till ett utvecklat och moderniserat lärande. För eleven och för
läraren förändras lärandet, med informella inslag, med samspel med omvärld, med kombinationen av
individualisering och nya samarbetsformer. Med öppna och omvända klassrum utvecklas och förändras
arbetsformerna. I vårt arbete med Guldäpplet möter vi många av vägröjarna – och ser till att de som driver skolutvecklingen får möta dem. Du möter dem på DIUs resa till London.
För ledarskapet förändras villkoren för kompetensutveckling men också kraven på inspiration,
delande och kunskapsutveckling, på forskningsanknytning och på samverkan med samhälle och
entreprenöriella arbetsformer. I vårt arbete med den nya utmärkelsen för skolhuvudmän,
Guldtrappan möter vi kommuner och huvudmän i framkant. Du möter dem på DIUs resa till London.
När vi nu åter arrangerar vår efterfrågade studieresa till BETT är det också på BETT vi huvudsakligen
kommer att vara – och ta vara på det som sker på BETT i kombination med ett seminarieprogram med
fokus på innovativt lärande, skolutveckling och ledarskap i dag. Du reser hem fulladdad!
Reser du med DIU, reser du med den obundna och fristående aktören. Vi bidrar med erfarenhetsutbyte, seminarier och våra välkända tematiska guidade Bett-turer. I år är det också premiär för
nya Nordic@BETT som arrangeras tillsammans med BETT och skolmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Ta vara på den unika kombination av strategier och praktik som en resa med den oberoende och
fristående stiftelsen DIU ger. Res med er egen grupp, bygg ert eget program.
Antalet platser på årets resa är begränsat.
Nyhet för i år: Starta en dag tidigare i London. Vi arrangerar ett tilläggsprogram i form av temaspår, i
samarbete med bland andra vår nye samarbetspartner i London, Challenge Partner. Det kommer att
handla om kollegialt lärande och ledarskapsutveckling, förskola, specialpedagogik och skolledarperspektiv.
Mer information kontinuerligt på webben: www.diu.se/framlar/bett2016
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Program i London – (19) 20-22 januari 2016
DIU samlar hela sitt seminarieprogram på BETT. Det innebär att du befinner dig
på själva mässan och vi utforskar även mässan tillsammans under dagarna i London.
Tillsammans med partners arrangerar vi ett angeläget program för svenska skolor.
I DIUs grundprogram, 20-22 januari, ingår
• Seminarier med skolutveckling och ledarskap
i fokus
• Nordic session@Bett2015, i samverkan med BETT
och svenska, norska, danska och finska
skolmyndigheterna
• Tematiska guidningar på BETT
• Nätverkande
• Studiebesök
• 2 nätters boende på hotell centralt i London,
i år kommer vi att bo på syskonhotellen Park Plaza
och Park Plaza County Hall vid Waterloo, samt
förra årets favorit IBIS Blackfriars.
• Gemensam middag
• Oystercard för resande i London
OBS! Det gemensamma programmet startar med
middag onsdag kväll och avslutas fredag kl 15.00

Det är bland det mest inspirerande jag
varit med om. Att träffa alla människor,
byta ideer och erfarenheter, och se och
pröva på ny teknik.

Röst från tidigare deltagare

Möt Guldäpplets
pristagare på BETT

Nyhet för i år:
Tilläggsprogram 1, 19-20 januari
Från sämst till bäst – med kollegialt lärande
Hur lyfter vi skolan på bred front – alla skolor,
alla elever i kommunen – och utvecklar verksamheten och når bättre elevresultat, med kollegialt lärande och digitalisering som verktyg?
I London har skolorna de senaste femton åren
gjort imponerande framsteg. DIU anordnar en
unik studieresa till London med fokus på hur
man kan organisera och implementera en väl
fungerande modell för kollegialt lärande. Denna
modell har bland annat lett till enastående elevresultat och till att skillnaderna mellan skolor
drastiskt minskat.
Vad kan vi lära av den satsning som gjordes
i London och det arbete som nu pågår? Det
undersöker vi under dessa dagar i anslutning
till DIUs BETTresa. Detta program arrangeras i
samarbete med Challenge Partners.
OBS! Detta program startar tisdag den 19 januari,
kl 15.00 och avslutas onsdagen den 20 januari kl
17.00. I priset ingår boende en natt.

Tilläggsprogram 2, 20 januari
I år arrangerar vi även ett tilläggsprogram med
olika tematiska spår den 20 januari i London. Det
kommer att handla bland annat om skolledares
arbete, förskola, kollaborativt lärande och
IT-pedagog/Digital pedagogisk utveckling
OBS! Tilläggsprogram 2 startar på morgonen den
20 januari och i priset ingår boende natten 19-20
januari.

Nordic session i London arrangeras av DIU i
samarbete med skolmyndigheterna Danmark,
Finland, Norge och Sverige

Mer information på webben.

DIUs övriga program arrangeras i samverkan
med svenska partners.

Målgrupp: Förvaltningsledning, förtroendevalda, drivande skolledare och pedagoger

Mer information på webben: www.diu.se/framlar/bett2016
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Priser och alternativ:

Grundprogram i London, 20–22 januari 2016
• Boende på hotell Park Plaza Westminster eller IBIS London Blackfriars, 20-22 januari,
inkl frukost. Båda hotellen är nybyggda, ligger bra till för kommunikationer till BETT och
centrala London. De ligger en kvarts promenad från varandra.
• DIUs program i London
- start onsdag kväll med välkomstevent och middag
- torsdag, tematiska guidningar på BETT, studiebesök, Nordic@BETT mm. Torsdag kväll fri för 		
egen tid i London.
- fredag, valbara seminarier, tematiska guidningar och studiebesök. Det gemensamma
programmet avslutas kl 15.00 på fredagen.
• Oysterkort för transporter med buss och tunnelbana i London.
Pris: i delat dubbelrum 7 560 kr, i enkelrum 10 860 kr

Tilläggsprogram – Tematiska spår 20 januari 2016
(kan endast bokas i kombination med grundprogrammet)

I år arrangerar vi även ett tilläggsprogram med fyra tematiska spår den 20 januari i London: Tema
skolledare, Tema kollaborativt lärande, Tema förskola och Tema IT-pedagog/Digital pedagogisk
utveckling
De tematiska spåren startar på morgonen den 20 januari. I priset ingår boende natten 19-20 januari.
• Boende på hotell i London, natten 19-20 januari, inkl frukost
• Valt Temaspår onsdagen den 20 januari
Tilläggspris: i delat dubbelrum 2 765 kr kr, enkelrum 3 720 kr

Beslutsfattardagar i London, 19-20 januari 2016
Från sämst till bäst – kollegialt lärande som lyfter skolan i samarbete med Challenge Partners
(kan bokas separat eller i kombination med grundprogrammet)

De två senaste åren har DIU arrangerat inledande studiedagar inför BETT, i Paris respektive Köpenhamn. I år har vi förlagt dessa till – London, med vår nya partner, Challenge Partner. Programmet
startar kl 15.00 på tisdag 19 januari och avslutas kl 17.00 onsdag 20 januari, I priset ingår:
• Boende hotell i London, natten 19-20 januari, inkl frukost
• Programmet ”Från Sämst till bäst”, samt middag tisdag kväll och lunch onsdag
Pris: i delat dubbelrum 5 565 kr, i enkelrum 6 420 kr
Om du bokar beslutsfattardagarna i kombination med grundprogrammet får du ett lägre totalt pris för
hela paketet: del dubbelrum 12 740 kr, enkelrum pris 16 860 kr.
Extranätter: Du kan vid anmälan boka extranatt, 22-23 januari och/eller 23-24 januari
Pris: i delat dubbelrum 1 300 kr, i enkelrum 2 290 kr

OBS! Resan till och från London ingår ej, den bokar du själv på tid som passar dig. DIUs resebyrå hjälper gärna
till med bokning, kryssa i rutan i formuläret för kontakt med resebyrån, eller kontakta dem direkt.

Mer information och anmälan: www.diu.se/framlar/bett2016
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