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med hälsning från ordföranden
Så har vi vintertid i landet. Den första snön
har kommit och mycket i naturen vilar.
Det gör dock inte landets geografer! Med
de nationella proven i geografi som införs i årskurs 6 och 9 har det blivit ett nyväckt intresse för geografiämnet. Jag har
fått många mail under hösten från oroliga
geografilärare som har frågor kring ämnets
identitet och innehåll. Trots att de nya styrdokumenten i grundskolan av många upplevs som tydliga och lättare att följa, är det
många som känner pressen från de nationella proven. ”Man blir ju bedömd som
lärare, och jag känner att jag saknar kunskaper inom geografiämnet. Jag är orolig!” skrev en lärare. Detta är oroväckande.
Från föreningens sida vill vi naturligtvis att
geografiämnet lyfts fram som något mer
än namn- och regionalgeografi, vilket debatten kring Lgr11 och nationella prov i
geografi har gjort. Dock vill vi inte att verksamma geografilärare i grundskolan känner
sig osäkra och stressade.
De fyra ämneslärarföreningarna inom
SO-ämnena har nyligen träffat representanter från Skolverket för att diskutera upplägg av fortbildning med anledning av de
nationella proven. Tydliga anvisningar för bedömning, möjligheter till diskussion och frågor på nätet och vid verkliga
möten ansikte mot ansikte, har lyfts fram
som angeläget. Kretsarna kan då komma
att bli viktiga i olika typer av nätverk. Vi
vill också att Skolverket driver behovet
av fortbildningsresurser gentemot huvudmännen. Vi vet hur tung arbetsbördan är
för våra verksamma medlemmar. Måhända
universiteten och högskolorna kan utarbeta fortbildningskurser inom ämnet för de

som känner att ämneskunskaperna behöver
fördjupas.
Från föreningens sida kommer vi att
fortlöpande informera kring arbetet och resultaten kring de nationella proven. (Se exempelvis artikel i detta nummer.) Vi hoppas
att Notiserna och hemsidan Geografitorget.
se kommer att bli en naturlig mötesplats
för våra nuvarande och kommande medlemmar. En mötesplats där vi utbyter kunskaper, tankar och erfarenheter från skolan
och universitetets värld. Vi erbjuder från
och med 2013 ett gruppmedlemskap för
skolor för 380SEK. (Se utförligare information nedan. )En summa som vi hoppas
ska ses som en investering i fortbildning
av geografilärare. Har du förslag på hur vi
kan nå ut till fler geografilärare, eller har du
förslag på frågor som du vill att föreningen
ska lyfta, hör av dig till oss i styrelsen.
Med önskan om en intressant geografisk
vinter.
Karin Wakeham
GRUPPMEDLEMSKAP
Är din skola intresserad av gruppmedlemskap för sina verksamma geografilärare?
Gör så här:
Sätt in 380SEK på Plus Girokonto 4 37 11-1,
och skriv som mottagare Geografilärarnas
Riksförening
Ange skolans namn, namnen på de verksamma lärarna samt epost till ämnesansvarig i meddelandefältet vid inbetalning via
internet.
Ytterligare information finns på hemsidan
www.geografitorget.se
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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.

Årsmöte i Kronobergskretsen
Kronobergskretsen avhåller ÅRSMÖTE
Tisdagen den 5 februari kl 19.00 i sal
Moberg(geografisalen) på Linnéuniversitet
i VÄXJÖ. Sedvanlig eftersits. Välkomna
önskar styrelsen. // Peter Bengtsson

Styrelsemöte i Stockholmskretsen
12 nov. Styrelsemöte med inbjuden ny
medlem som adjungerande deltagare. Diskussion om Geografiämnet idag.
Vi synar Skolverkets mål. Välkomna
kl 17.30- 19.00 Geohuset, Frescati,
Nedre plan (allrummet). Lätt måltid till

självkostnadspris. Anmäl deltagande till
ordf. Gunvor Larsson 0708 23 46 37 /
gula@enskildagymnasiet.se

Föreningsmöte i Stockholmskretsen
5 dec. Föreningsmöte med julinslag.
Kolla på hemsidan om datum kanske ändras. Lova det! Geografiämnet- hur fungerar de nya läroböckerna och de nya målen
och kunskapskraven? Se hemsidan angående ev. Gäst- och Bild-programpunkt.
Välkomna kl 17.30–19.00 Geohuset,
Frescati, Nedre plan (allrummet). Anmäl
deltagande till ordf. Gunvor Larsson 0708
23 46 37 / gula@enskildagymnasiet.se

notiser
Eurogeo 2013
Söndagen den 24 februari – fredagen
den 1 mars 2013 – Eurogeo digital earth
Comenius approved course 24 February –
1st March 2013, Salzburg, free (with EU
funding) for European teachers, see www.
eurogeography.eu/digital-earth.html for

details grant applications to your national agency by 16 September 2012 please
spread the word Karl Donert, President,
EUROGEO eurogeomail@yahoo.co.uk
Director: European Centre of Excellence:
www.digital-earth.eu

Geografilärarnas Riksförening på Twitter
Nu finns GR på Twitter. Det är sekr David
Örbring som sköter om twittrandet. Du hittar oss på: @geografitorget

//David Örbring, sekr i Geografilärarnas
Riksförening
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kontakt med kretsarnas styrelser
Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se

Södra kretsen

Vänerkretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Trebackalång
gatan 168, 281 41 Hässleholm, tel: 073035 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, Västerports
vägen 22, 352 62 Växjö, mejl: peter.
bengtsson@personal.tingsryd.se
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