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med hälsning från ordföranden
Ännu en sommar att lägga bakom oss, och
ännu en höst framför oss. För mig innebär höst möten med nya studenter och
kollegor. Spänning och förväntan ligger
i luften - man börjar på nytt. Höst betyder också exkursion i höstsol med nyfikna, blivande geografilärare. Exkursioner,
i stort eller smått, kan aldrig ersättas av
tryckta eller digitala läromedel. Den förståelse som erhålls genom att se delarna
falla på plats, den förståelse som erhålls
när det abstrakta blir konkret, den förståelse som upplevelser genom alla sinnen
innebär är mycket viktig inom geografiämnet. De nya styrdokumenten i grundskola och gymnasium understödjer detta,
och jag hoppas att skolledning kommer
stötta er i arbetet med att arrangera exkursioner. Hur ser det ut i landet? Hör av er
och berätta hur ni använder er av ”riktiga
världen” i er undervisning i förskola, skola och universitet.
Hösten innebär också många intressanta konferenser i geografins tecken.
Skolforum 2012 äger rum den 29–31
oktober i Stockholmsmässans lokaler.
Kom till vårt bord och diskutera geografi!
Gränslöst lärande 17–19 oktober i
Göteborg är en annan intressant konferens i höst. Lärande för hållbar utveckling - grönt, gränslöst, gratis? är en av
rubrikerna för konferensen.
Grundskolan kommer 2013 att ha de
första nationella proven i geografi. Hur
förbereder vi oss för detta? Hur förbereder skolledning för detta? Finns det fortbildningsbehov? Kommer vi att undervisa

enbart för proven? Vad kommer att få
stryka på foten? Mycket att diskutera för
oss geografer, vilket kommer att avspeglas i kommande nummer av Notiserna.
Föreningens styrelse presenteras i detta
nummer. Vi har en god bredd inom ämnet och undervisning. Detta tror jag kommer att vara er medlemmar till stor nytta
och glädje. Vi vill vara en styrelse som ni
finner det naturligt att kontakta. Det kan
vara tips på bra resurser, intressanta föreläsare, lösningar på områden som upplevs
som svåra inom undervisning, nya forskningsområden etc.
Styrelsen har under våren haft två
möten, ett konstituerande och en telefonkonferens. Gruppmedlemskap för institutioner kommer att marknadsföras
under hösten. 380SEK/år. Vi har även beslutat att ha grundskolan som tema för
Notiserna nummer 4. Välkommen med
bidrag! Styrelsen vill få till stånd en mer
interaktiv hemsida och vi diskuterar detta med vår eminente webbredaktör Eber
Ohlsson. Under hösten kommer föreningen att delta i möten med Skolverket
och övriga ämnesföreningar inom SO.
Eventuella fortbildningsbehov med anledning av nationella prov kommer att
diskuteras.
Jan Wiklund, vice ordförande nämner
i sin presentation www.geografitorget.se,
d.v.s. föreningens hemsida. Ta för vana
att besök denna sida. Här kan du bl.a.
hitta tidigare artiklar från Notiserna och
Geografisk Årsbok som du kan ladda ner
som pdf.
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Jag avslutar med ett boktips för stora
och små: How to be an Explorer of the
World av Keri Smith. Boken kan ses som
en hyllning till kreativitet, nyfikenhet och
vetenskaplig undersökning. En inspirerande start på hösten 2012.

En skön höst önskas ni alla!
Karin Wakeham, ordförande
Geografilärarnas Riskförening

kretsar kallar
Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på Geografilärarnas
riksförenings sajt www.geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera (gratis) på Geografitorgets Nyhetsbrev och på det sättet få information om de senaste uppdateringarna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat

Kronobergskretsen ”SKOGSBRUK I VIETNAM”
Ulf Nilsson berättar om Skogsbruk och
skogsindustrier i Vietnam, som besöktes av honom och jägmästare tidigare i år.
Tisdagen den 18 september kl 17.30 på
Skogsstyrelsens kansli, Fagrabäcksvägen
1 i Växjö. Alla lärare och skogsintresserade är välkomna. Eftersits.
Välkomna
Kronobergskretsens styrelse

Lördagen den 22 september 2012–
Vänerkretsen
Vänerkretsens årsmöte och exkursion
sker i år den 22 september 2012. Vi samlas i Strömstad, på parkeringen i centrum
vid Udden norra hamnen, gratis parkering i september. Samling kl 9.30 för fika
och fralla. Det gäller att klara tiden här
för att avfärd med färja till Nordkoster
sker kl 10.20. Kosterhavets nationalparks
chef, Anders Tysklind, kommer att guida
oss om miljö och geologi under och ovan

vattenytan. Lunch avnjuts på restaurang
Strandkanten på Nordkoster.
Anmälan om deltagande görs senast 11
september till
Leif Granath 0522-71525, leif.granath@
gmail.com, eller till
Ann Engström-Åberg 0584-12423, ann.
engstrom-aberg@telia.com.
Hälsningar
Ann Engström-Åberg

Stockholmskretsen – Styrelsemöte
med efterföljande ”kretsmöte”
Styrelsemöte - måndag den 25 sept med efterföljande ”kretsmöte”. Plats: Geohuset,
Entreplan. Medlemmar från andra kretsar
är MYCKET välkomna att närvara.
Tid: kl 17.30 Styrelsemöte kl 18.30- 20.00
Kretsmöte
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Söndagen den 23 – fredagen den 28 september 2012
– EUROGEO
A free Comenius training course for
(European) teachers 23-28 September
2012, Salzburg University. The digitalearth Project announces a free teacher
training course on ”digital-earth.eu: geomedia and citizenship in school education” Visit: http://www.eurogeography.eu/
digitalearth/2012-de-course/digital-earthcourse-sept-2012.html to find out how to
apply. Deadline for Comenius applications

to your National Agency is 30 April 2012.
Please forward to teachers and trainers who
may be interested in attending
Karl Donert , President,
EUROGEO eurogeomail@yahoo.co.uk
Director: European Centre of
Excellence: digital-earth.eu
(www.digital-earth.eu)

Call for sessions – 5th Nordic Geographers’ Meeting
Dear colleagues
We are pleased to inform you that the 5th
Nordic Geographers’ Meeting will be held
in Reykjavík Iceland, 11 – 14 June 2013.
The organisers of NGM 2013 invite members of the geographic community, as well
as others dealing with geographical issues, to propose sessions for the conference. We welcome proposals that relate to the
full range of geographic inquiry; human or
physical geography, geographic methodologies etc.

format with separate paper presentations,
alternative sessions (e.g. panels, workshops) are welcomed.

The theme of the conference is Responsible
Geographies. See http://conference.hi.is/
ngm2013/conference-theme for a de
scription.

If you have any questions, please check
the conference website, http://conference.
hi.is/ngm2013.
For any further information, feel free to
contact us by emailing to ngm2013@hi.is.

The conference will be organised in 1½ hr
timeslots. Sessions may use more than one
timeslot, depending on the number of presenters. In addition to the usual conference

Please email your proposal to ngm2013@
hi.is before 30 September 2012. The organising committee will review the proposals
and respond to the session organisers. Call
for individual papers for each session will
be opened in November 2012. The session
organisers will receive and review the abstracts for papers.

Please forward this call to other
mailing lists and colleagues.
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Geografilärarnas Riksförening på Twitter
Nu finns GR på Twitter- Du hittar du oss
på: @geografitorget
Det är sekr David Örbring som sköter om
twittrandet.

David Örbring, sekr i
Geografilärarnas Riksförening

kontakt med kretsarnas styrelser
Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se

Södra kretsen

Vänerkretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, tel: 0730-35 32
49, mejl: bengtnilven@hotmail.com

Sekreterare och kassör: Ann Engström
Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå,
tel: 0584-124 23, 070-55016 02,
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäs
vägen 12, 181 43 Lidingö, tel: 08-765
5307, mejl: gula@enskildagymnasiet.se

Östra kretsen
Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro
Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013663 89, mejl: piaan613@gmail.com

Västra kretsen
Ordförande: Anneli Andersson-Berg
(Katrinelundsgymnasiet), Haga Nygata
29 A, 413 01 Göteborg,tel: 031-13 39 96,
0705-193 996, anneli.andresson.berg@
educ.goteborg.se

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Väster
portsvägen 22, 352 62 Växjö, mejl: peter.
bengtsson@personal.tingsryd.se
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