Till dig som bor på hotell Copthorne Tara

Praktisk information kring
DIUs resa till London och BETT,
januari 2012
Nu är det snart dags – Väl mött i London i januari!
OBS! GLÖM INTE pass, hotellvoucher, Oysterkort för t-banan. Voucher och Oysterkort skickas till din hemadress
innan jul. Om du inte fått dem före jul kontakta oss (mail och telefon på sista sidan).
I detta dokument har vi samlat praktisk information om:
• BETT,
• Hålltider för DIUs träffpunkter på måssan och hotellet
• DIUs seminarie- och guideprogram
• Att ta sig till och från hotellet
• Oysterkort
• Bra att ha länkar
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Ramprogram för DIUs
arrangemang under BETT
(OBS! Du som är inbokad på seminariet i samverkan med svenska ambassaden på torsdagen har fått ett specialprogram)

Onsdag 11 januari
10.00 – 15.00

Registrering samt information om guidade turer, seminarier etc på respektive hotell.

12.00 – 16.00
		

Orienteringsturer på BETT-mässan för dem som önskar. Orienteringsturerna utgår från
International Lounge, Pillar Hall på BETT-mässan.

14.30		
		
		

Extrainsatt program på BETT-mässan. Professor Stephen Heppell ger en exlusiv presentation 		
för deltagare i DIUs BETT-resa. Begränsat antal platser. Du hämtar biljett hos DIUs funktionärer i
Internationella Loungen.

18.30 – 20.00
		

Välkomst mingel på Copthorne Tara Hotel, Shannon room. Lyssna till Ruben Puentedura och 		
Troed Troedsson.

Torsdag 12 januari
09.00 – ca 16.30 Seminarier, studiebesök, tematiska guidningar på BETT, enligt dina personliga val
20.00 – ca 22.00 Gemensam middag på Georgian Restaurant, Harrods.

Fredag 13 januari
ca 08.00 –

Egna besök på BETT, studiebesök, tematiska guidningar på BETT, enligt dina personliga val
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Översikt DIUs valbara program – torsdag 12 januari

(OBS! Du som är inbokad på seminariet i samverkan med svenska ambassaden på torsdagen har fått ett specialprogram)

Studiebesök på skola, elever 11-18 år
(Kartor och vägbeskrivning med mera kommer till samtliga deltagare i god tid före jul)

kl 9.00 – ca 11.00
(+ restid)

Besök på Guru Nanak Academy (20 platser)
I samverkan med Netsmart

Tematisk guidning på BETT-mässan, Olympia Hall
(Kartor och vägbeskrivning med mera kommer till samtliga deltagare i god tid före jul)

kl 10.00

Specialpedagogik på BETT
Tematisk guidning med Specialpedagogiska skolmyndigheten på BETT-mässan

Seminarier på hotell Key West, ca 10 minuters promenad från hotell Copthorne Tara och BETT-mässan
(Kartor och vägbeskrivning med mera kommer till samtliga deltagare i god tid före jul)

kl 09.00 – 10.30

Skolutveckling och implementering av interaktiva skrivtavlor
I samverkan med Netsmart

kl 10.45 – 12.15

Smarta förskolor - för förskolor
I samverkan med Netsmart

Seminarier på hotell Copthorne Tara, det hotell där huvuddelen av DIUs BETT-resedeltagare bor
(Kartor och vägbeskrivning med mera kommer till samtliga deltagare i god tid före jul)

kl 10.00 – 11.30

Viktigt och på riktigt – ett
Guldäppleseminarium
I samverkan med
Lärarförbundet

kl 12.00 – 13.30

kl 14.00 – 15.30

eTwinning + PIM = sant
I samverkan med Internationella programkontoret

Smarta telefoner och pek- Rektorn som effektfull
plattor – Bra för alla?
skolutvecklare

Alla elever ska bli kunskapsvinnare

I samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

I samverkan med Office ITpartner

I samverkan med Skolverket

En likvärdig utbildning
för alla
It i lärandet - för att nå
målen

Bakom kulisserna på
Bridge Academy, London och hur kan undervisningen utvecklas
med stöd av PIM, sociala
I samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten medier och lärresurser
på Internet

Didaktikens verktyg –
Hur kan IKT användas för
att utveckla undervisningen och hur kopplar
man ihop teknik, pedagogik och didaktik?
I samverkan med UR

I samverkan med Skolverket

kl 16.00 – 17.30

Elevdatorer och inkludering, ett Guldäppleseminarium
I samverkan med Lärarnas
Riksförbund

En dator per elev - turFinns det en smart
boeffekt med de yngsta? lösning, för en smartare
skola?
I samverkan med Intel
I samverkan med Tieto
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Översikt, DIUs valbara program – fredag 12 januari
Valbara program fredag 12 januari
(Kartor , vägbeskrivningar med mera kommer till samtliga deltagare före jul)

kl 10.00 –
11.00

Besök på BETTmässan på egen
hand.

Olika tematisk guidningar
på BETT-mässan, kring:
• Specialpedagogik
• Trender och tendenser
• Förskola
• Läs- och surfplattor

Studiebesök på olika skolor:

kl 11.00 –
12.00

Olika tematisk guidningar
på BETT-mässan, kring:
• Specialpedagogik
• Trender och tendenser
• Läs- och surfplattor

kl 12.00 –
13.00

Olika tematisk guidningar
på BETT-mässan, kring:
• Trender och tendenser
• Förskola

Restiden till skolorna varierar
mellan ca 30 - 70 minuter. ressätten varierar men till de flesta
Det pågår också
besöken åker vi i grupp med
ett antal semitunnelbana, tåg.
narier på BETTRäkna med att vara åter vid ho- mässan under
fredagen, biljetter
tellet ca kl 12.00 , dock senast
kan ordnas på
kl 14.00
BETT.
OBS! Det är ingen extra avgift
för studiebesök. MEN icke
utnyttjad plats debiteras med
500 kr, om den inte avbokats
senast tisdag 10 januari
kl 10.00

Tiderna varierar mellan olika
skolor, men räkna generellt
med att det är avresa från hotellen ca 8.00 – 8.30.

På BETT finns
mycket av detbästa av vad Englands skolor kan
visa upp just.

Val av program:
Dina val gör du i förväg via webben. Valen för torsdagens program är avslutade, om du har missat att välja programpunkter, skicka ett mail till bett@diu.se.
Fredagens programpunkter väljer du via länken, senast onsdag 21 december:
http://www2.diu.se/framlar/om/bett2012/valbara-programpunkter-fredagen-den-13-januari/
Och beskrivning av programmen på fredag hittar du på:
http://www2.diu.se/framlar/wp-content/uploads/2011/12/Till_deltagare_BETT_program-fredag_2011_12_19.pdf

Bekräftelse på dina val
Du får bekräftelse på dina val via e-post. Närmare information kring samlingsplatser för studiebesök mm skickas
ut under mellandagarna per mail.

Deltagarkort
När du registrerar dig på hotellet får du ett deltagarkort. Det gäller som entrébiljett till onsdagens välkomstevent
och underlättar vid insläpp till seminarier och andra programpunkter.
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Hotell Copthorne Tara
Det hotell där majoriteten av deltagarna bor heter Copthorne Tara Hotel London Kensington, Scarsdale Place,
Kensington, London, W8 5SR tel: 44 (0) 20 7937 7211,
Webbplats: http://www.millenniumhotels.co.uk/copthornetarakensington/index.html
Närmaste tunnelbanestation är High Street Kensington,
District line och Circle Line. Från tunnelbanan är det en
promenad på ca 5 minuter till hotellen.
Copthorne Tara Hotel är vårt huvudhotell och det är ett
stort hotell med över 800 rum, så även om vi är en stor
grupp finns det många andra gäster på hotellet. Alla DIUs
deltagare får ett deltagarkort som vi föreslår att du använder så mycket som möjligt – det är ett sätt att identifiera
deltagare på resan.

Eget frukostrum
På Copthorne Tara har DIUs grupp ett eget frukostrum
torsdagen den 12:e och fredagen den 13:3. Frukostrummet
är beläget en halvtrappa upp från det vanliga frukostrummet, lokal Shannon 1-2. Det är öppet kl 07.30-10.00.
Vid frukosten på hotellet är det ett bra tillfälle att diskutera kring vad man har sett/ska se på mässan.
I baren på Copthorne Tara Hotel kan vi också avsluta kvällen gemensamt efter middag och andra aktiviteter för att
summera dagen.
DIUs BETT-team finns i anslutning till receptionen på Copthorne Tara Hotel Onsdag: 10-15, Torsdag: 8.30-9.00
Fredag: 8.30-9.00

Internetaccess:
Det finns trådlöst nätverk på Copthorne Tara Hotel och DIU har förhandlat fram en lösning som innebär att deltagarna i DIUs resa kommer att få en kod för fri access till nätverket på hela hotellet.

Torsdagens seminarier
De flesta av torsdagens valbara seminarier äger rum på hotell Copthorne Tara

Övriga hotell
I år är DIUs deltagare fördelade på tre olika hotell. Övriga deltagare bor på Baileys hotell och Gloucester hotell,
alldeles vid tunnebanestation Gloucester Road. Med tunnelbana tar det cirka fem minuter att förflytta sig mellan
hotellen.
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Från hotellet till mässan
Från hotellet till mässan är det nästan enklast att gå, tar ca 15 minuter. Annars tunnelbana från High Street Kensington, District line till Olympia.
Det finns också ett flertal bussar som går från High Street Kensington, stop E och F (till höger förbi tnnelbanestationen när du kommer från hotellet)
• Buss 9 från Stop: F mot Hammersmith Bus Station
• Buss10 från Stop: F, mot Hammersmith
• Buss 27 from Stop: F, mot Turnham Green

Närmare information kring bussar, gångväg och tunnelbana finns på vår BETT-karta på Google maps:
http://bit.ly/dius_bettkarta
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BETT-mässan
Anmäl dig i förväg till mässan
Du som inte redan anmält dig till BETT-mässan kan ordna din entrebiljett via länken:
http://www.exporeg.co.uk/visit/sites/emap/bett/12/vis/login.asp
Det går alltid att registrera sig direkt på mässan, och det kostar ingentin, men det kan ibland vara köer och det brukar gå fortare om man registrerar sig i förväg.
Det finns två entréer till mässan. En från Olympia Way (Grand Hall entrance) – direkt vid t-banestationen och en
längs med Hammersmith Road (National Hall entrance)

Planera i förväg:
Som du antagligen redan sett så finns det på BETTs webbplats, www.bettshow.com, utförlig information med
plan över lokalerna, seminarieprogram, lista över utställare mm: www.bettshow.com
Tips: Tänk igenom vad du vill prioritera både bland montrar, seminarier och andra aktiviteter. Det finns
något för alla intressen på BETT. Här samsas ämnesvisa lärresurser med lärplattformar, tekniklösningar, specialpedagogiska verktyg och administrativa program.
Mässans öppettider:
Onsdag – fredag kl 10-18
Lördag 10-16

Seminarier på BETT-mässan
Det arrangeras ett antal seminarier på BETT-mässan. Det går att boka platser i förväg, via BETT-mässans webbplats mot en avgift. Men överblivna biljetter delas ut gratis samma dag de äger rum. Biljetter hämtar man i ”Seminar
Ticket Desk”, som är belägen i den bakre delen av Grand Hall.

Om BETT:
Mässan består av två sammanbyggda utställningshallar National Hall och Grand Hall, (det går nästan att missa att
man går från den ena till den andra) och balkonger (gallerier) ovanför båda två. Här finns hela BETT med utställningar och seminarier. Totalt är det mer än 600 utställare och förra året var det drygt 30 000 besökare på BETT.
Det finns garderober att hänga av sig ytterkläderna på i mässhallen. Och ta bekväma skor!

Träffpunkter på mässan
I Internationel Lounge (beläget i Pillar Hall, till höger när man kommer in genom Grand Hall entrance) kommer
någon från DIU att finnas kl 13.00 –17.00 på onsdagen och kl 10.00-12,00 på torsdag. Härifrån utgår också de korta
orienteringsturerna på onsdagen. Det kan också vara en bra träffpunkt för kaffepauser mm.

Mat på mässan:
Det finns flera olika ställen för att fika och äta inne på mässan. Det finns också några olika ställen ute på stan utanför mässan (utgång via National Hall) för att komma till gatan med matställen. Det finns bl a en stor pub tvärs över
gatan (titta till vänster om ni står med ryggen mot ingången vid National Hall), där brukar många mässbesökare
träffas för en bit att äta eller en öl.
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Transporter:
Information kring Oyster Card
Du får ett Oyster Card hemskickat tillsammans med hotellvoucher. Oyster Card är laddat med 20 pund. Det
kan användas på både tunnebana och bussar och det går att ladda det med mer pengar på de flesta tunnebanestationer. På tunnelbanestationerna finns också maskiner där du kan kolla hur mycket du har kvar på ditt
Oysterkort.
OBS! För att korrekt summa skall dras från ditt Oyster Card är det viktigt att du alltid registrerar kortet när du
avslutar din resa. Detta är särskilt viktigt att tänka på om du tar tunnelbanan till Olympia där BETT-mässan
ligger. Det är en utomhusstation utan traditionella spärrar och det är lätt hänt att man missar att registrera sitt
kort vid avstigning eller påstigning där.

Från flygplatsen:
Heathrow
Du som landar på Heathrow kan ta tunnelbana hela vägen till hotellet. Då gäller också ditt Oyster Card. Du tar
Piccadilly line från Heathrow till Earl´s court där du byter till District Line och åker en station till High Street
Kensington, ungefärlig restid från Heathrow, 50 minuter
Mer information om transporter till och från Heathrow:
http://www.heathrowairport.com/transport-and-directions/underground
Stansted:
Du som landar på Stansted kan ta Stansted Express (där gäller inte Oyster Card).
Från Liverpool street finns det alternativa resvägar den som innehåller minst byten är att ta Circle line mot
Embankment och kliva av vid High Street Kensington. Ungefärlig restid oavsett alternativa färdvägar 1h 15
min. Det går också flera olika bussar från Stansted till olika stationer i London. Transporter från Stansted httar
du här: http://www.stanstedairport.com/transport-and-directions/trains
Gatwick:
Du som landar på Gatwick kan ta Gatwick Express (Oyster card gäller inte) till Victoria station och därifrån ta
tunnelbana, Circle line mot High Street Kensingon, ungefärlig restid 45 min.
Det finns också andra tåg och bussar som går från Gatwick mot olika stationer i London:
http://www.gatwickairport.com/parking-transport/
London City airport
Ta Docklands Light Railway (DLR) mot Bank DLR Station, vid Canning Town byter du till tunnelbanan och
går en kort promenad till Monument undergroundstation och tar Circle line mot Embankment och kliver av
vid High Street Kensington. OBS” Det pågår ombyggnadsarbeten på Bank station så håll koll på skyltarna mot
Monument. Mer information: http://www.londoncityairport.com/ToAndFrom/Default.aspx
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Torsdagens gemensamma middag
På torsdag äter vi gemensam middag på Georgian Restaurant på
Harrods. Middagen startar kl 20.00.
OBS! Entré till Georgian Restaurant sker genom Door 5, Hans Crescent. Det är gatan som ligger till vänster om man står framför Harrods huvudentré.
Tunnelbana: Ta District Line från High Street Kensington till Earl’s
Court. Byt till Paccadilly line och kliv av vid Knightsbridge.
Om du vill ha sällskap från hotellet till Georgian Restaurant, Harrods, går det en gemensam grupp från foajen på Copthorne Tara kl
19.30.

Bra-att-ha-länkar
På ”vår” Bettkarta finns hotell, restaurang och mässhallarna markerade, liksom färdväg från hotellet till BETT:
http://bit.ly/dius_bettkarta det finns också en direktlänk till kartan i Facebook.
Interactive Map of London: http://www.mylondonmap.com/
London Transport: http://journeyplanner.tfl.gov.uk/
Bettmässan: http://www.bettshow.com

Rapporter från BETT:
Många av er ska på olika sätt rapportera ert besök på BETT. Vi har några förslag:
1. Använd vår Facebookgrupp under och efter BETT. Tipsa varandra om saker vi ser på mässan. Mycket av erfarenhetsutbytet sker också efter BETT, när vi är hemma igen. Det vore roligt om alla kunde skriva något tips eller tanke
på Facebook efter BETT. I Facebookgruppen kan vi också diskutera erfarenheter efter mässan.
2. Många kommer att blogga och twittra under resan. Använd gärna #DIUBETT som hashtag i twitter så kan vi tipsa
varandra under resans gång. Vi kommer också att använda bloggen ”Framtidens lärande”, www.diu.se/framtidenslarande under dagarna i London
Vi vill gärna ha med era tips, idéer och tankar från BETT i vårens första nummer av Datorn i Utbildningen som
kommer i början av februari, manusstopp 20 januari. Och om du fotograferar: Ta gärna bilder med hög upplösning,
så kan de publiceras i tidningen, skicka till red@diu.se. Du som publicerar bilder på Facebook, tagga gärna bilden
med ”DIUs bettresa”

Vi ses snart i London!
Peter Becker, mobil +46 (0)70 710 44 53
Lena Elfvingsson: +46 (0)731 50 82 28
Monica Esborn: +46 (0)70 881 24 46
Lena Nydahl, mobil: +46 (0)702 484553
Carina Näslundh, mobil:+46 (0)70 605 45 15
Mail: bett@diu.se

