
             

 

Nätverksträff 2018 med NILS 
www.facebook.com/NetworkNILS/  

TORSDAG 18 OKTOBER: Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105 

www.kmh.se/om-kmh/pa-campus/hitta-till-och-pa-campus.html 

Hur går vi vidare efter internationaliseringsutredningen? 

12.30 Lunch 

Nathan Milsteinsalen, Kungliga Musikhögskolan (plats för max 100 personer): 

13.30 Prorektor Staffan Scheja välkomnar och styrgruppen informerar om program 
(tidpunkter) och det praktiska. 

 Nyckeltalare (10 minuter + 5 minuter frågor): 

13.40 Aktuellt inom internationaliseringsområdet med fokus på lärarutbildningen. 
Avdelningschef och stf GD Maria Linna Angestav. 

13.55 Vart är internationaliseringen av svensk högre utbildning på väg? 
Per A Nilsson, internationell strateg vid Umeå universitet och SUHF:s expertgrupp för 
internationaliseringsfrågor. 

14. 10 Vem åker och vem stannar hemma? Internationell mobilitet och det svenska 
högskolefältet. 
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, vetenskaplig ledare för SIHE (Centre 
for the Study of the Internationalisation of Higher Education), Uppsala universitet. 

 Goda exempel (15 minuter + 10 minuter frågor): 

14.25 Ledning och framgång inom internationalisering. 
Prefekt Henrik Edgren och internationell koordinator Katarina Gahne, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

14.50 Ubuntu: Give space - Find space. Internationalisering inom konstnärlig 
utbildning. 
Lektor i rytmik Eva Nivbrant Wedin med Linnaeus-studenter från Sverige och Palme-
studenter från Sydafrika. 

15.15 Gruppindelning för samtal: 
1) Sommarkurser med globala inslag - förberedelse och uppföljning. 
2) Goda exempel på mobilitet med god kvalitet och kvantitet. 
3) Administration och finansiering av mobilitet - administrativa rutiner, 
tillgodoräknanden och Nordplus. 

http://www.facebook.com/NetworkNILS/
http://www.kmh.se/om-kmh/pa-campus/hitta-till-och-pa-campus.html


             

 

15.30 Samtal i grupper (med fika innan). 

17.00 Återsamling med samtal om dagen. 

17.15 Frivillig rundvandring på KMH. 

18.15 Mot middagen. 
Medelhavsbuffé. Dryck betalar man själv för. 

 
 

FREDAG 19 OKTOBER: Sida, Valhallavägen 199 

www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/kontakta-oss/Karta-till-Sida-Stockholm/  

De globala målen / Agenda 2030 i lärarutbildningen 

Mathias Demetriades och Karolina Sandahl, Den Globala Skolan, modererar. 

08.30 Funderingar från grupperna efter gårdagen samt genomgång av förmiddagens 
programpunkter. 

09.00 Sida sätter människan i centrum. 
Elsa Håstad, avdelningschef på Sida med bakgrund i arbetet för MR i ett flertal länder, 
bland annat fd Sovjet och Vietnam samt för UNDP i Vitryssland. 

 Goda exempel (15 minuter + 5 minuter frågor): 

09.45 Erasmus KA2-projektet (KINDINMI, The Kindergarten as a Factor of Inclusion for 
Migrant Children and their Families). 
Internationell koordinator Katarina Gahne vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

10.05 Förmiddagsfika och gruppsamtal om hur vi arbetar med globala mål och agenda 
2030 i våra respektive verksamheter inom lärarutbildningen. 

11.10 Återsamling och uppföljning samt om nästa möte, nästa styrgrupp, vår FB-sida? 

12.00 Avslutning. 

 
 

ANMÄLAN senast 30 september: goo.gl/forms/QA8JZbRVIVDYZlu63  

  

FRÅGOR? Kontakta Suk-hi Cho: international@isd.su.se  
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