PROGRAM - EU PÅ SCHEMAT
Välkommen till en fortbildningsdag om EU på
schemat
25 oktober på Norra Station i Hässleholm
08.30 - 09.00 Ankomst och registrering
09.00 - 09.15 Välkommen och introduktion till ”EU på schemat”
Moderator och arrangörer
09.15 - 10.00 Hur arbetar EU-kommissionen och vilka är de aktuella frågorna idag Jorun Boklöv, EU-kommissionens representation i Sverige
10.00 - 10.30 Fika och mingel
10.30 - 11.15 Hur arbetar Europaparlamentet och vilka är de aktuella frågorna idag Anna Christiansson Roth, Europaparlamentets informationskontor i Sverige
11.15 - 12.00 UHR berättar om utbytesprogram och möjligheter för unga i skolan i Europa –
Representant avdelningen för internationella samarbeten hos UHR
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Workshops
Deltagare delas upp i två grupper för grupparbete/workshop
Kaffe/fika/frukt finns tillgängligt under grupparbetet
1. EU på din skola och hur undervisar du om EU?
- Erfarenhetsutbyte och vad gör jag på min skola?
- Konkreta tips för att undervisa om EU
- Skolambassadörer i regionen
2. Skolutveckling genom internationellt samarbete
- Vill du få nya perspektiv och prova innovativa metoder för att utveckla din undervisning? Ett
spännande sätt kan vara att delta i projektsamarbeten, jobbskuggning och fortbildning utanför
Sveriges gränser. UHR erbjuder möjligheter för skolor att söka bidrag för att delta i internationell
kompetensutveckling i hela Europa.
14.45 - 15.45 EU:s utmaningar - igår och idag
Journalisten Rolf Gustavsson
Tid för publikfrågor och diskussion
15.45 – 16.00 Sammanfattning och avslutning.

Praktisk information
Tid/datum: 09.00–16.00 den 25 oktober
Lokal/ort: Aulan Stockholm, Norra Station i Hässleholm
Frågor: Ludvig.einarsson@hassleholm.se 0451 - 26 71 55
Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika under dagen. Anmäl er redan idag, men
senast den 11 oktober till europadirekt@hassleholm.se

PROGRAM - EU PÅ SCHEMAT
Presentation av arrangörer/presentatörer:
Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Europaparlamentet stiftar EU-lagar, godkänner EU:s budget och kontrollerar EUkommissionen. Europaparlamentet har informationskontor i varje medlemsland.
Europaparlamentets informationskontor i Sverige har som uppgift att:
- Organisera debatter och seminarier om aktuella ämnen i Europaparlamentet.
- Hålla presskonferenser och hålla media informerade om vad som händer i
Europaparlamentet.
- Ha ett nära samarbete med lärare samt universitet och högskolor och tillhandahålla
information och om möjligt undervisningsmaterial.
- Hålla kontakt med alla som är berörda eller intresserade av EU-frågor och
Europaparlamentets roll.
Informationskontoret representerar Europaparlamentet som institution och inte något särskilt svenskt
eller politiskt intresse.
Webbplats: www.europaparlamentet.se

EU-kommissionens representation i Sverige
EU-kommissionen föreslår nya lagar, genomför EU:s politik, anslår EU-bidrag, ser till att EU-lagarna
följs och företräder EU internationellt.
Representationen i Sverige har till uppgift att:
- Förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige.
- Förmedla EU-information till den svenska regeringen, myndigheter och andra aktörer.
- Informera svensk press och media om EU-arbetet.
- Rapportera om viktiga politiska, ekonomiska och sociala händelser i Sverige till kommissionen
i Bryssel.
- Representera EU-kommissionen i Sverige.
Webbplats: www.ec.europa.eu/sweden

Universitets- och högskolerådet (UHR)
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom
utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och Visby.
Genom Universitets- och högskolerådet kan du få information om studier utomlands, om arbete och
praktik inom EU:s institutioner och om möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd.
Du som arbetar inom utbildningsområdet kan genom oss söka bidrag för internationella
samarbetsprojekt. Vi främjar, analyserar och följer också upp verksamhet inom området
internationalisering genom Eurydike, Bolognaprocessen och Forum för internationalisering.
Webbplats: www.uhr.se

PROGRAM - EU PÅ SCHEMAT
Presentation av arrangörer/presentatörer:
Europa Direkt Hässleholm
Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen
tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Det finns
cirka 500 Europa Direkt-kontor runt om i Europa med syfte att sprida information
om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU.
Webbplats: www.hassleholm.se/europadirekt

Journalisten Rolf Gustavsson
Rolf Gustavsson föddes i Simrishamn 1944 och har en bakgrund som författare, journalist och
föreläsare. Från 1992 till 2010 har Rolf Gustavsson arbetat som Brysselkorrespondent för Svenska
Dagbladet där han skrivit om europeisk politik. Utöver detta har Rolf även arbetat som europapolitisk
korrespondent vid Sveriges Television i Bryssel (1984 till 1992).

