GEOGRAFDAGARNA 2020
Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till 2020
års Geografdagar den 27-28 oktober.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare
från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.

Geografdagarna startar den 27 oktober kl. 09.30 med registrering och kaffe i Lokstallarna,
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A. Sessionerna börjar 10.15 och hålls i Ekonomikums lokaler
Geografdagarna avslutas den 28 oktober kl. 15.00. I programmet ingår föreläsningar (Key Note),
workshops och seminarier.

Workshops: (Preliminära teman och presentatörer)
Geografilärarutbildare från högskolor och universitet, Lantmäteriet samt ESRI genomför workshops i
parallella sessioner med följande teman kring aktuella frågeställningar i utbildning och forskning







Landskap: en arena för fältstudier och analytiska begrepp.
Geografi och skönlitteratur: hur kan vi använda skönlitteraturen för att förmedla geografiska
kunskaper?
EDU, Uppsala universitet: Om de Nationella proven i Geografi
Länkat lärande: Geografiämnet på olika utbildningsnivåer och om länken mellan grundskola
gymnasium och universitet.
Lantmäteriet: i undervisningens tjänst (tisdag och onsdag)
ESRI – digitala resurser för skolan (tisdag och onsdag)

Poster, utställning, bokbord (preliminära)
Representanter från Lantmäteriet presenterar och diskuterar möjligheter att använda kartor i
undervisningen, och presenterar bland annat Geoskolan. Representanter från ESRI presenterar och
diskuterar hur regeringens mål att den svenska skolan ska vara ledande i att ta vara på de positiva
effekter som följer av digitalisering av samhället, och visar på verktyg för visning och insamling av
digitala data. SSAG informerar om verksamheten. Möt editor för Geografiska Annaler.

Konferensmiddag i Uppsala

Kollokvium:
Nationalkommittén i Geografi håller sitt årliga kollokvium, samt delar ut pris till årets geografilärare i
samarbete med SSAG.

Praktisk information
Anmälan
Anmälan om deltagande sker till geografdagarna@kultgeog.uu.se. I ditt mail ange: Namn, titel,
institution/lärosäte/motsvarande. Informationen kommer att användas till din namnbricka, samt
deltagarförteckning.
Konferensavgiften är 1100 kronor (exkl moms) för deltagare från statliga myndigheter. Övriga
betalar 1375 kr (inkl moms 275 kr). I denna avgift ingår konferensavgift, luncher, kaffe och
konferensmiddagen. Märk inbetalningen med ditt Namn, institution/lärosäte/motsvarande, samt epostadress.

Betalning för Geografdagarna görs till:
Nordea
Clearingnr: 9960
Kontonr: 2609577073
Från utländsk bank:
IBAN: SE9095000099602609577073
SWIFT: NDEASESS

Hotellrum har förbokats av Geografdagarna
ParkInn by Radisson
Gäst kontaktar hotellet direkt antingen via telefon eller mail. Det går inte att boka via hotellets
hemsida. Gäst ska uppge bokningskod: 3777032 samt sina faktureringsuppgifter.
Telefon: 018-68 11 10
Mail: reservations.uppsala@parkinn.com
Hotellet håller rummen fram till åtta veckor innan ankomst, därefter släpps de för bokning av vem
som helst.

Clarion Hotel Gillet
Gäst kontaktar hotellet direkt antingen via telefon eller mail. Det går inte att boka via hotellets
hemsida. Gäst ska uppge bokningskod: 10148 samt sina faktureringsuppgifter.
Telefon: 018-68 18 00
Mail: cl.uppsala@choice.se
Hotellet håller rummen fram till fyra veckor innan ankomst, därefter släpps de för bokning av vem
som helst.

Geografidagarna arrangeras av Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet i samarbete med
Geografilärarnas förening och Nationalkommittén i Geografi och med stöd av SSAG (Svenska
sällskapet för Antropologi och Geografi).

Kontaktinformation/hitta hit:
Hitta till Geografdagarna:
Ekonomikum Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet
Kyrkogårdsgatan 10 A, Uppsala

Parkering:
För att kunna parkera på Ekonomikums parkering krävs ett tillfälligt parkeringstillstånd samt en
”dagbiljett” som hämtas och köpes i receptionen på Ekonomikum. Priset är 40 kr per dag. Detta
tillstånd tillsammans med betald biljett innebär att parkering kan ske på valfri ruta.

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2020 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se

Välkomna!

