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Ann Mutvei Berrez

From: Britt-Marie Lidesten <Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se>
Sent: den 22 mars 2019 15:52
To: Britt-Marie Lidesten
Subject: Välkommen till träffen för lärarutbildare 1-2 april

Follow Up Flag: Flag for follow up
Flag Status: Flagged

Till deltagare i träffen för lärarutbildare 1-2 april i Uppsala 
 
Vi är glada för att så många är intresserade av att vara med på lärarutbildarträffen och att merparten av alla lärosäten 
med lärarutbildning i NO/biologi är representerade.  
 
Vi träffas på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Uppsala universitet, i entrén till Norbyvägen 14 (karta). Lunchen 
serveras från kl 11:45, men vi räknar med att det blir en flexibel start. Om någon kommer lite senare är lunchen på 
andra våningen i samma hus (Hassans restaurang) och vi har bokat rummet till vänster innanför glasväggen. Efter 
lunchen startar vi kl 13 i lektionssal 6, se karta över Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) 
http://www.ibg.uu.se/student/service/kartor 
 
Länk till program och info 
 
Efter föreläsningen med Niklas Gericke blir det tillfälle att kort (5-10 minuter) presentera något från den egna 
verksamheten. Syftet är att vi ska lära känna varandra och få en glimt av vad som pågår på olika lärosäten, samt kanske 
få tips som kan omsättas i den egna verksamheten. Berätta till exempel om någon aktivitet eller projekt som har 
fungerat bra, eventuellt i samverkan med skolor, om fördelar med hur utbildningen är organiserad hos er eller något 
annat som du tycker är intressant att ta upp.  
 
Om du har frågor kontakta oss per mail eller mobil: 070 4250973 (Brittmarie) och 070 6736567 (Kerstin) 
 
Mycket välkomna till Uppsala! 
 
Vänliga hälsningar 
Britt-Marie Lidesten, föreståndare 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet 
Box 592, 751 24 Uppsala 
tel 018-471 50 66, 070 425 09 73 
Britt-Marie.Lidesten@bioresurs.uu.se 
www.bioresurs.uu.se 
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När du har kontakt med oss på Uppsala universitet med e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För 
att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/  
 
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on how this is 
performed, please read here: http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy  


