Till rektorer i Halland inom
förskola, grundskola och gymnasium

ERBJUDANDE OM
FORTBILDNING TILL
HALLANDS SKOLOR
OCH FÖRSKOLOR
I höst finns det möjlighet att besöka Tjolöholms slott, Hallands kulturhistoriska museum,
Teater Halland, Världsarvet Grimeton, Falkenbergs Museum, Hallands Konstmuseum,
Mjellby Konstmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, Lindekullen i Hyltebruk, Friesminnet i
Femsjö och Bonadsmuseet i Unnaryd.
Vi inbjuder er som är personal, lärare och pedagoger och som vill ha en fri
förhandsvisning av en eller flera av dessa besöksmål. Under eftermiddagstid så kommer
vi att guida er runt, berätta om våra pedagogiska program och bjuda er på något att äta
och förhoppningsvis inspirera er att komma tillbaka med era grupper och klasser.
Målet är att det ska kännas tryggare att resa med gruppen/klassen när alla praktiska och
pedagogiska förberedelser kan göras tillsammans med resmålet.
BOKA EN FÖRHANDSVISNING
Fortbildningen sker på arbetstid/fritid – vi bjuder på resan, förtäring och innehåll.
Anmäl er till valfri institution och aktuell dag:
29 augusti: Hylte - Lindekullen, Friesminnet och Bonadsmuseet.
Anmälan till Bodil Carlsson tel 0345 18 001
30 augusti: Falkenberg - Falkenbergs museum. Anmälan Till Jessica Andersson
Sjögerén, el 0346 88 60 31, epost jessica.andersson.sjogeren@falkenberg.se
5 september: Varberg - Världsarvet Grimeton, Teater Halland, Hallands kulturhistoriska
museum. Anmälan till Camilla Lugnet, tel 073 44 27 115, epost
camilla.lugnet@grimeton.org
6 september: Kungsbacka - Tjolöholms slott. Anmälan till Magdalena Kasper,
tel 0300 40 46 03, epost magdalena.kasper@tjoloholm.se
12 september: Laholm och Halmstad - Teckningsmuseet i Laholm, Hallands
Konstmuseum ch Mjellby Konstmuseum. Anmälan till Evelina Lindblom, tel 035 16 23 14,
epost evelina.lindblom@hallandskonstmuseum.se
FÅ RESERABATT, SÅ HÄR GÅR DET TILL:
Skolan/förskolan kontaktar det resmål man vill besöka och bokar ett pedagogiskt
program, som betalas av skolan och som ska ingå i besöket. Därefter beställer/planerar
skolan själv resan till besöksmålet och betalar den enligt sina vanliga rutiner. Resan ska
genomföras under 2011. Senast tre månader efter besöket rekvirerar skolan/förskolan
ersättning enligt anvisningar man får av besöksmålen. Reserabatten är max 50
kronor/resenär. Reserabatt till besöksmålen är ett projekt inom Region Halland.

VÄLKOMNA TILL OSS ÖNSKAR RESMÅLEN OCH REGION HALLAND!

