Välkommen på en veckas nabospråkkurs
i Sverige
Biskops Arnö välkomnar lärarstudenteter att delta i en
veckas nabospråkkurs i Sverige.
Kursen finansieras av Nordiska ministerrådets språkkoordination, och
målsättningen är att stimulera intresse för språk och kultur i Norden
genom en kort vistelse och ett program på ett grannspråk.
Kursutbudet är planerat med tanke på det stora behovet av ökad hörförståelse i Norden, och veckans alla programpunkter sker därför på svenska.
Under kursveckan på Biskops Arnö får du bland annat:
(se även kursprogram nästa sida)

* Undervisning i vad som särskiljer svenska från t ex norska
* Orientera dig i svensk samtidslitteratur
* Arbeta med barnlitteratur
* Gå på teater och och se dramatik på svenska
* Orientera dig i svensk samtidsmusik
* Resa till Stockholm besöka några av stadens kulturinstitutioner
* Pröva att undervisa norska i en svensk skola för för svenska skolbarn
* + möjlighet till ytterligare föreläsningar och studiebesök efter förfrågan

Under veckan undervisas och ledsagas du av lärare och guider som är
yrkesverksamma specialister på sina respektive områden.
Deltagande student betalar sin egen resa till Biskops Arnö samt en
kursavgift på NOK 1 850.
I kursavgiften ingår alla kostnader under kursveckan:
Boende på Biskops Arnö med helpension,
frukost, lunch, middag och kaffe alla dagar
Samtliga resor under kursveckan
Samtliga entréer till museer, teater och övriga studiebesök under kursveckan
Alla övriga omkostnader i kursprogrammet finansieras av Nordiska
Ministerådet.
Anmälan sker till det egna universitetet.
För frågor om kursinnehållet kontakta:
Håkan Tegnestål, kursansvarig
hakan.tegnestal@biskopsarno.se

SÖNDAG

MÅNDAG

9.00

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

9.00

Resa till Stockholm

10.00

11.00

Biskops Arnös bibliotek
och rundvandring

Besök på
Stockholms stadsmuseum
Helgeandsholmen

Introduktion till nordiska
språk
10.00 - 12.00

Vandring genom
Gamla Stan
10.00 - 12.00

Utflyttning
och hemresa

Svensk samtidslitteratur
10.00- 12.00

Rundvandring och pedagogisk diskussion om grundskolan
på Håboskolan i Bålsta
9.00 - 15.00

12.00

LUNCH

LUNCH

FREDAG

LUNCH

LUNCH

13.00

10.00

Denna dag har möjlighet
till kulturprogram i Uppsala avhängigt gruppens
önskemål om hemresa.

11.00

12.00

Fråga Biskops Arnö om
ett programförslag.
13.00

14.00

Svenska språket

Besök på
Stockholms Stadshus

13.00 - 14.30

13.00 - 14.30

Liten gästundervisning
(i lärargrupper)
på norsk för svenska skolbarn
Barnlitteratur
Föreläsning och workshop
13.00 - 17.00

FIKA
15.00

14.00

13.00 - 15.00
15.00

Svenska språket
16.00
15.45 - 17.00
17.00

Egen tid i Stockholm, men
besök gärna Strindbergmuseet eller Vasamuseet

19.00

20.00

17.00

14.30 - 18.30

MIDDAG
18.00

16.00

MIDDAG

18.00

Under aftonen:
mottagning
och
inflyttning

MIDDAG

Svensk samtidsmusik

Dramatik på svenska:
Teaterföreställning på
Kungliga dramatiska Teatern
(programmet meddelas
specifikt till var kurs)
18.30 -

Förberedelse inför
besöket på Håboskolan
19.00
forts. förberedelse inför
besöket på Håboskolan

Avslutande diskussion och
samkväm i Biskops-köket

20.00

