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Nationell konferens
för HKK-lärare

Lärarförbundets nationella nätverk för HKK-lärare, i
samarbete med SKHV, anordnar en nationell konferens för
HKK-lärare i Stockholm den 12 augusti 2022. Välkommen att ta
del av intressanta föreläsningar och träffa kollegor för
erfarenhetsutbyte på plats i Lärarnas Hus!
 
Om du inte har möjlighet att närvara i Stockholm, kommer det vara
möjligt att ta del av föreläsningarna online. För att få delta online,
anmäl dig enligt instruktionerna i denna inbjudan. (Se baksidan)
 
Konferensen är gratis och öppen för alla HKK-lärare i landet oavsett
om man är medlem i Lärarförbundet eller inte. 

Föreläsningar:
• Nyckelhålet, tallriksmodellen och annat matnyttigt med

Livsmedelsverket, Åsa Brugard-Konde. 
• Den ändrade kursplanen i hem- och konsumentkunskap, Sabina

Vesterlund, Skolverket. 
• Problemet med tid i HKK, Ingela Bohm, Umeå Universitet.
• "Bilen tankar du med bensin, kroppen tankar du med mat” –

Undervisning om mat för hälsa i HK, Gita Berg, Uppsala
Universitet.

• Smak för hållbar mat?, Lolita Gelinder, Mälardalens Universitet. 
 
Praktisk information för dig som deltar på plats
eller online: Se baksidan.
 
Välkommen!
 
 

Datum & tid
12 augusti kl. 9.30-16.00
 
Plats
Essingesalen, Lärarnas Hus, Stora
Essingen. 
Alternativt: Online.
 
Målgrupp
Lärare i hem- och konsumentkunskap.
 
Kostnad
Föreläsningarna är kostnadsfria. Lunch
och fika ingår.
 
Ledighet/tjänstledighet
Deltagande kan ses som
kompetensutveckling och i dialog
med rektor kan det räknas som reglerad
arbetstid alternativt förtroendearbetstid.
 
Kursledare
Lärarförbundets nationella nätverk för
HKK-lärare i samarbete med SKHV
(Svenska kommittén för
hushållsvetenskap). 
 
Anmälan
Senast 21 juni 2022. Ange form av
deltagande: online eller på plats. Om du
inte är medlem i Lärarförbundet, behöver
du ange namn, personnummer och adress
när du anmäler dig. Länk till
anmälan här.
 
Frågor?
marina.blanco.lemos@lararforbundet.se/
anne-marie.cederberg@lararforbundet.se

https://utbildning.lararforbundet.se/web/forms.nsf/TotCal?ReadForm&selpost=1986F3A1BA9D8641C12587F300521C22_001_0000001
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Praktisk information för dig som deltar på
plats:
• Om du skulle få förhinder, är det viktigt att du

avbokar i tid för att undvika kostnader, senast 22
juni. 

• Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.
• Kom ihåg att ange specialkost/allergier vid anmälan i

Lärarförbundets kalendarium.
 
Praktisk information för dig som deltar
online: 
• Ange att du vill delta online vid anmälan i

Lärarförbundets kalendarium.
• Livestreaming: Länk skickas ut i några dagar i förväg. 
• Länk till inspelade föreläsningar skickas ut efter

konferensen och finns tillgängliga några dagar.
 
Kom ihåg att se över dina kontaktuppgifter så att vi når
dig via mejl.

Datum & tid
12 augusti kl. 9.30-16.00
 
Plats
Essingesalen, Lärarnas Hus, Stockholm. 
Alternativt: Online. 
 
Målgrupp
Lärare i hem- och konsumentkunskap.
 
Kostnad
Föreläsningarna är kostnadsfria. Lunch
och fika ingår.
 
Ledighet/tjänstledighet
Deltagande är kompetensutveckling och i
dialog med rektor kan det räknas som
reglerad arbetstid
alternativt förtroendearbetstid.
 
Kursledare
Lärarförbundets nationella nätverk för
HKK-lärare i samarbete med SKHV
(Svenska kommittén för
hushållsvetenskap). 
 
Anmälan
Senast 21 juni 2022. Ange form av
deltagande: online eller på plats. Om du
inte är medlem i Lärarförbundet, behöver
du ange namn, personnummer och adress
när du anmäler dig. Länk till anmälan här.
 
Frågor?
marina.blanco.lemos@lararforbundet.se/
anne-marie.cederberg@lararforbundet.se
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