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Välkommen till MINT-träff i Skåne 22/5-23/5 
 
Denna träff är öppen för alla som är medlemmar i MINT! 
Initiativet till träffen är taget av medlemmar i MINT. Det är alltså inte MINT 
som organisation som organiserar konferensen. 
 
Under en och en halv dag delar vi med oss av våra erfarenheter, ger varandra tips och 
råd. Kanske är detta bara första av många kommande MINT-träffar i Skåne! Så ta 
chansen att vara med och påverka hur vi tillsammans arbetar vidare. 
 
Tid och plats 
Datum: 22/5-23/5 
 
Plats:  Önnestads folkhögskola,  
  Bygatan 30 
  291 73 Önnestad 
 
Tider:  22/5 | 16.00- 
 23/5 | 08.30-17-00 
 
Pris/person (exkl. moms) 
Konferensavgift:  200:- 
Middag och mingel 22/5: 100:- 
 
I konferensavgiften ingår för-, eftermiddagsfika och lunch 23/5. 
Övernattning i enkelrum med frukost går att boka för 355:-/person. 
 
Digitalt material 
Allt material som används under dagarna kommer att finnas tillgängligt digitalt efter 23/5. 
Materialet kommer finnas att laddas ner på http://smartutbildning.se 
Inloggningsinformation fås i samband med anmälan. 
 
Anmälan 
Sista anmälan sker senast 2018-05-13. 
Inbetalningsuppgifter skickas via mail i samband med anmälan. 
 
Observera att antalet rum förövernattning är begränsade, så var gärna ute i så god tid som 
möjligt om rum önskas. Anmälan är bindande och görs via länken nedan. 
http://smartutbildning.se/mint-traff-i-skane/ 
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Program 

Dag 1 – 22 maj 
 
16.00 Förkonferens inför morgondagen 

Kort presentation av vad morgondagen har att erbjuda. Här ges möjlighet att påverka 
innehållet till viss del! 

 
18.00 Mingel och spännande diskussioner 
 
19.30 Gemensam middag (förbokas, se anmälan) 

Dag 2 – 23 maj 
 
08.30 Registrering 

Kom i tid, så får Du uppleva en väldigt rolig och isbrytande MI-övning! 
 
09.00 PASS 1 

Strukturerade diskussioner kring erfarenheter med fokus på utbildningssituationen 
 

10.00 Förmiddagsfika 
 
10.30 PASS 2 

Tankar, tips, idéer och demonstrationer av övningar 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 PASS 3 

Strukturerade diskussioner kring erfarenheter med fokus på handledningssituationen  
 

14.30 Eftermiddagsfika 
 
15.00 PASS 4 

Tankar, tips, idéer och demonstrationer av övningar i handledningssituationen 
 

16.30 Sammanfattning av dagen 
Utvärdering och öppen diskussion om fler MINT-träffar 
 

17.00 Avslutning 
 
 
Mer information 
Ola Hall 
E-post (bäst): ola@smartutbildning.se 
Mobil: +46 (0)707 – 73 40 30 
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