
FORTBILDNINGSRESA TILL GÖTEBORG den 25–27 SEPTEMBER 2020 

Kom med på fortbildningsresa till Göteborg för huvudstadsregionens svensklärare i september 2020! 

Under den tre dagar långa vistelsen erbjuds deltagarna intressant program som består bland annat av 

inträde till Göteborgs bokmässa med Skolspårskortet. Skolspåret består av ett urval seminarier ur 

Bokmässans ordinarie program speciellt utvalda för de som arbetar inom skola och utbildning. 

 

PROGRAM  

Svenska nu förbehåller sig rätten till programförändringar. 

 

FREDAG 

07:40-08:10 Finnair AY 861 Helsingfors – Göteborg  

 

Vi tar Flygbussen till Nils Ericson terminalen i Göteborgs centrum. En kort 

promenad till hotellet Clarion Hotel Post där vi lämnar vårt bagage. 

(Incheckning senare på eftermiddagen fr.o.m. kl.15.)  

 

Resan fortsätter med spårvagn till Svenska Mässan där alla har möjlighet att 

själv planera sitt skolspårsprogram och välja vilka seminarier man vill delta i. 

Göteborgs Bokmässa har öppet kl. 9-19. 

 

20:00 Gemensam middag: Heaven 23, Gothia Towers  

 

LÖRDAG 

09:30-10:45 Riksföreningen Sverigekontakt samt om Göteborg och Västkusten som region, 

generalsekreterare Lars Bergman (På Riksföreningen Sverigekontakt, Dicksongatan 6) 

 
11:15-12:00 Göteborgs konstmuseum (Götaplatsen) 

Guidad visning med betoning på nordisk konst 

 

Göteborgs konstmuseum har en samling av 

internationell klass som omfattar konst från 1400-tal 

till nutid, företrädesvis från Europa och USA men 

med en tyngdpunkt i nordisk konst. Samlingen av 

nordisk konst kring sekelskiftet 1900 är unik i sitt 

slag. 

 
 

19:00 Teater (bekräftas senare). Vi träffas kl. 18.20 på hotellet eller direkt på teatern. 

 



På lördag eftermiddag möjlighet att bekanta sig med staden på egen hand. Några förslag: 

• Feskekôrka: Njut av lunchen i en av restaurangerna i Feskekôrka - saluhallen för fisk och skaldjur från 

året 1874 som faktiskt ser ut som en kyrka (öppet kl. 10-15) 

• Haga: Fika i den mysiga stadsdelen Haga som har gott om kaféer och småbutiker 

• Trädgårdsföreningen – en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker – och Palmhuset med exotiska 

växter (parken öppen kl. 7-20, Palmhuset kl. 10-16) 

• Gå på safari i Science Center Universeums regnskog (öppet kl. 10-18) 

• Skansen Kronan: Njut av den vackra utsikten från försvarsanläggningen från 1600-talet som ger 

milsvid utsikt över stan  

• Kronhuset och Kronhusbodarna: (öppet kl. 11-16) Kronhuset är ett av Göteborgs äldsta hus från 

1600-talet. Framför Kronhuset ligger Kronhusbodarna från 1700-talet. Här finns café, galleri och 

butiker där du som besökare erbjuds antikviteter, choklad och nytillverkad design. 
 

 

 

SÖNDAG  

10:15-11:15 Göteborgs stadsmuseum, guidad visning (Norra Hamngatan 12) 

12:00-13:00 Rundtur med ”Paddan” - sightseeingbåt mitt i city  

Gå ombord vid Kungsportsplatsen och upplev den gamla vallgraven och kanalerna ifrån 1600-talet och 

historien kring Göteborgs uppbyggnad och försvar. Guiden ombord berättar om allt spännande som vi 

passerar längs vägen. Du får se Göteborgs fascinerande hamn som innehåller bland annat klassiska 

skeppsvarv, fiskhamn, nya och gamla bostäder, expansiva företags- och utbildningsområden och 

fartygsmuseum. OBS! Tänk på att ta med kläder efter väder då båtarna är utan tak. 

14:50 Flygbussen från Nils Ericson Terminalen. Gemensam avfärd med avgång kl. 14.50 för de som 

vill åka tillsammans. 

17:05-19:25 Finnair AY 866 Göteborg – Helsingfors 

 

 

Haga Feskekôrka 

 

Palmhuset 

 

Skansen Kronan 

 



Till fortbildningsresan ingår 

• flyg Helsingfors-Göteborg-Helsingfors 

• flygbuss tur-retur i Göteborg 

• Västtrafikens 72h resekort (för kollektivtrafik i hela stan) 

• logi på Clarion Hotel Post, två nätter i enkelrum inklusive frukost lördag och söndag 

• gemensam middag på fredag 

• besök enligt programmet: Skolspårskortet och entré till Bokmässan, teater på lördag, guidad 

visning och inträde till Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum, Paddan-rundturen 

 

Deltagaren står själv för övriga kostnader som deltagandet föranleder (till exempel resor till och från 

Helsingfors-Vanda flygstation, eventuell tjänstledighet, övriga måltider, reseförsäkring osv). 

 

 

Hur kommer man med?   

 

Vi har möjlighet att erbjuda kursen till 20 svensk- eller språkbadslärare i huvudstadsregionen. 

Skicka in din ansökan senast den 10 maj 2020 via denna blankett. De som inte deltog i fortbildningsresan till 

Lärkraft 2019 har företräde. Platserna lottas ut bland sökande så att deltagarna representerar 

huvudstadsregionens alla kommuner (Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda).  

De som har fått plats på fortbildningsresan meddelas senast den 13 maj. Deltagaren ska bekräfta platsen 

senast den 25 maj.  

Ytterligare information: programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi 

 

Fortbildningskursen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019–2021. 

I satsningen ingår även annan fortbildning och mångsidigt program för elever: kulturbesök, naturskoldagar 

och nordisk matkultur.  

https://www.lyyti.fi/reg/Skolsparet_pa_Goteborgs_Bokmassa_5299
mailto:liisa.suomela@hanaholmen.fi

