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Ordföranden har ordet
Kära medlemmar!
Sommar och härlig ledighet är här,
men SVERD vill ändå höra av sig
innan semestern lägrar sig över hela
landet.
Anledningen är förstås SVERDs
höstkonferens 2009 enligt det bifogade konferensprogrammet som vi vill
att alla medlemmar snabbt ska pricka
in i sin almanacka.

Ordförande:
Erica Sahlin
VeraDotter Flexibel
871 03 Härnösand
Tel: 070-576 23 21
Medlemsavgiften,
250 kr för enskild medlem,
2.500 kr för organisationsmedlem, inbetalas på SVERDs
bankgiro nr 5130 - 6702
Per Distans:
Ansvarig utgivare:
Erica Sahlin
VeraDotter Flexibel
0611-201 24
Redaktör:
Gunilla Sterner Kumm
gunilla@sverd.org
Layout:
Andreas Skoglund
andreas.skoglund@livechannel.se
och
Wurina Wurima
wurima@hotmail.com
SVERDs Kansli
Box 3033
871 03 Härnösand
Tel: 0611- 201 24
Tryck: Sollefteå Tryckeri AB
Utgivningsplan: 4 nr/år
Upplaga: 800 ex

Datumen är den 6 och 7 oktober.
Konferensen håller extra hög klass i
år genom sin presentation av ett sär-

Goda exempel från delar av utbildningsväsendet kommer att ges under
detta nordiska tema.
Under konferensen kommer det att
ges möjlighet för olika projektaktörer
att visa upp pågående verksamhet och
söka utbyte med andra.
Missa alltså inte denna mötesplats för
alla tänkbara innovativa och fantasieggande utmaningar. Saturnus konferens på Söder i Stockholm är platsen.
Aktörerna är många och budskapen,
erfarenheterna, uppfinningarna och

”vi får fint besök från Bryssel genom inledningstalaren Godelieve van den Brande
från EU-kommissionens generaldirektorat för
utbildning och kultur”
skilt innehållsrikt persongalleri.
Många namnkunniga talare medverkar, vilket kommer att göra den till en
av de viktigaste mötesplatserna för
entusiastiska pedagoger och planerare
i höst.
Att SVERD passar på att fira 25 år
kommer ju ytterligare att förgylla
evenemanget.

spekulationerna är ännu fler. Kreativiteten bjuder vi alla på. Även du, kära
SVERD-fantast!
Väl mött i Stockholm i oktober och
en riktigt skön sommar innan dess!

Erica Sahlin
SVERDs ordförande

Ordförandeåret innebär som sig bör
att vi får fint besök från Bryssel genom inledningstalaren Godelieve
van den Brande från EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning
och kultur. Temat är förstås innovation, kreativitet och e-lärande. Landets mest spännande föreläsare på
området kommer att medverka.
Det kommer även att handla om det
virtuellas kamp om uppmärksamheten med den verkliga världen – eller
kanske tvärtom ibland... Alltså en annan variation på ett beprövat tema,
där den stora utmaningen att ta vara
på kreativitet och innovation på ett
allmännyttigt sätt kommer i fokus.

Mobilt lärande
Sedan kan vi inte låta bli att ägna oss
åt mobilt lärande i olika tappningar.
Uppenbarligen har vi mycket att lära
av grannländernas påhittighet här.
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Nominera till Boldic Award!
Inom The Boldic Network, ett nätverk mellan de nordiska och de baltiska länderna ,delas sedan 2005 varje år ut ”The Boldic Award”, en utmärkelse för bästa
utvecklingsarbete/aktivitet inom ”Open and Distance Learning” bland vuxna.
Det koncept som kan belönas ska ha
att göra med undervisningsformer,
system för support och utveckling
och motsvara vissa kriterier:
• vara överförbart till hela Boldicregionen
• vara studerandestyrt
• underlätta
flexibelt
lärande/
”blended learning”
• vara innovativt
• vara skalbart
• ha en hållbar strategi
• ha en lämplig teknisk approach
• innefatta kontinuerlig utvärdering

Tidigare års vinnare är
2005
Nätverksgymnasiet, Jämtland, Sverige, som fick priset för sin
innovativa organisation.
2006
Nettskolen, NKI, Norge,
som belönades för resursen Laeringspartnere.

sin folkbildningsverksamhet i en globaliserad värld med stöd av e-lärande
och moderna lärplattformar via webben.
Nomineringsperioden är fram till den 31
augusti. Läs mer på www.boldic.net.

2007
Vitus Bearing Utbildningar,
Danmark, som fick priset för utbildning i Ernergiriktig körsel for busser
og lastvogne.
2008
MKFC, Stockholms Folkhögskola, Sverige, som fick pris för

Om du vill hänga med i utvecklingen:

Flexspaningar på www.SVERD.org varje vecka
Varje vecka ges en mycket omtyckt länklista ut på www.sverd.org. För dig som vill veta
lite mer om vad som händer inom e-learning och flexibelt lärande är det en bra rutin att
gå in och läsa Flexspaningarna.
I senaste upplagan (vecka 25)
fanns följande rubriker:
- Framtidens skola
- Blackboard blogg - Lärplattformen Blackboard
- E-böcker till alla
- Mastersexamen inom sociala
medier
- Teacher on demand
- Vinna tid med uppsatsen
Du får länktips, länkar till
videosnutar och podcst som
kan vara av intresse. Häng
med på Sverd.org!
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Kallelse till SVERDs årsmöte
den 6 oktober
Tid: Kl 18 00
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föredragningslista som publiceras på SVERDs
hemsida samt i medlemsbrev senast en månad innan mötet.

Per Distans läsare önskas en varm och vacker fortsättning på sommaren.
Nästa nummer av Per Distans publiceras efter årmötet i oktober.

Välkommen med material till Per Distans eller SVERDs
nyhetsbrev på nätet! Skicka gärna ert textmaterial via e-post
(kansli@sverd.org) eller till PD:s redaktör gunilla@sverd.org i
form av rtf- eller docfil. Foton i pappersformat eller digitalt
är välkomna!
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