
 

 

Välkommen till Uppsala och Uppdrag språk! 

Språklärarnas riksförbund har glädjen att inbjuda till Språkdagar 2015 i 
regi av Uppsala språklärarsällskap. Den 6 och 7 mars ses vi i 
lärdomsstaden Uppsala för att delta i ett fullödigt fortbildnings-
arrangemang och träffa språklärarkollegor från hela Sverige, nätverka, 
inspireras och utvecklas som språklärare. 
 
Språkdagarna äger rum på Blåsenhus, Uppsalas nya pedagogiska centrum. 
De inleds med registrering på fredagen den 6 mars kl 16 och avslutas på 
lördagen kl 16. Då har vi också hunnit med mingel och en gemensam 

middag på fredagen. Middagen ingår i deltagaravgiften och är till just för att nätverka, utbyta 
erfarenheter och knyta kontakter under avspända former. 
 
Du bokar själv resa och hotellrum, men preliminära reservationer för deltagarna i Språkdagarna finns 
på följande hotell: Hotell von Kraemer, Akademihotellet, CityStay och Hotell Svava.  
Se avsnittet om Logi. 
 

Anmälan 

Du anmäler dig elektroniskt via www.spraklararna.se Senaste anmälningsdatum är 23 februari 2015. 
Anmälan är bindande. 
 

Deltagaravgifter 

Deltagaravgifterna inkluderar seminarier, deltagarmaterial och tillträde till läromedelsutställningen. I 
priset ingår även drink och middag fredag kväll och lunch på lördagen. Gleerups, Studentlitteratur och 
Liber bjuder på frukt och kaffe i pauserna. 
Alla priser är exklusive moms. Nedsatt avgift för den skola som samtidigt anmäler minst fyra 
deltagare. 
 

Medlem i Språklärarnas riksförbund  1 350 kronor 

Icke medlem  1 690 kronor 

Pensionär  975 kronor 

Fyra deltagare eller fler från samma skola   1 150 kronor per deltagare 
För detta gäller att alla måste anmäla sig samtidigt (eller åtminstone under samma dag) och att namnet  
på skolan skall skrivas på samma sätt i fältet »Skola/organisation« på första sidan i anmälningsformuläret. 
 

Student   350 kronor  

För studenter sker anmälan inte genom anmälningsformuläret utan till e-post birgit.harling@telia.com  
Avgiften betalas kontant på plats och inkluderar medlemsavgift i Språklärarnas riksförbund, 125 SEK, 
men inte middagen på fredag kväll.  
 

Avbokning 

Avbokning görs skriftligt till Akademikonferens per e-post: spri2015@akademikonferens.uu.se. Om 
avbokningen görs senast den 23 februari kommer en avbokningsavgift om 600 kr att tas ut. Vid 
avbokning efter 23 februari sker ingen återbetalning eller reducering av avgiften. Du kan dock utan 
avgift överlåta din plats till en kollega. Kontakta Akademikonferens med namn och kontaktuppgifter 
för den som övertar platsen. 


