Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF)

Verksamhetsberättelse 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Styrelse: Carolina Franco de Johansson, ordförande*), Jill Frejdeborn, kassör, Jorge Gálvez Paz,
Gunilla Huldschiner Sandström, Ulla Havu, Anna R. Lorentzon, Ann-Christin Zachrisson.
*) Fr.o.m. slutet av april 2016, då Carolina blev sjukskriven, har Gunilla H S fungerat som ordförande.

Medlemmar:
2016-08-31 hade föreningen 75 betalande medlemmar
Medlemsavgift: 100 kronor för information per e-mejl / 125 kronor för information per brev
Ekonomi:
2016-08-31 var föreningens tillgångar kronor 12 247:52
Medlemsmöten:
13 oktober
Margareta Liljequist, pedagogisk utvecklingsledare och förstelärare i moderna språk
vid Runbacka skolor, Sollentuna, föreläste om ”Att integrera IKT i undervisningen – användbara
verktyg och digitala läromedel”.
03 december Julio Martínez Mesanza, ny chef för Instituto Cervantes i Stockholm och poet, bjöd
oss på ett ”Litterärt möte med poeten Julio Martínez Mesanza: läsning och kommentarer av hans
dikter”.
24 februari
Salvador Rabaza González, lärare och fotograf, gav oss ”Bilder och anekdoter från
Bovalar, en gymnasieskola i Castellón – Spanien”.
26 april
AnnaKarin Östlund, chef för avdelningen för kompetensförsörjning vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, talade över ämnet ”Hur möter Stockholms Stad lärar-bristen?”.
Därefter talade Annika Nylén, lektor vid Kungsholmens gymnasium och knuten till Utbildningsförvaltningen, över ämnet ”Fokus på moderna språk. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
satsar.”
26 maj
Soledad Miguel, lärare och forskare, presenterade sin doktorsavhandling genom att
delge oss ”Relexiones sobre las causas de la guerra civil española”.
Styrelsemöten:
02 september, 24 september, 02 november, 18 januari, 08 mars, 19 april, 11 maj, 07 juni, 29 augusti.
Minnesanteckningar finns från samtliga styrelsemöten. Dessutom har många frågor avhandlats via emejl eller per telefon.
Årsmöte:
2015-10-13. Protokoll finns.

SPLF har
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

varit medlem och under verksamhetsåret 15/16 (fram till Carolinas sjukskrivning) innehaft
ordförandeskapet i CAPES samt under året skött räkenskaperna i CAPES
genom CAPES sökt och erhållit medel från Skolverket
under hela året haft kontinuerlig kontakt och samarbetat med APEOS
samarbetat med la Consejería de Educación de la Embajada de España en Suecia (Centro de
Recursos) och tillsammans med dem anordnat två medlemsmöten på Spaniens ambassad
haft två möten med representanter för det spanska Utbildningsministeriet som från Berlin
ansvarar för ministeriets verksamhet (Centros de Recursos) i Norden
samarbetat med Cervantesinstitutet, Stockholms Stads utbildningsförvaltning och
Stockholms universitet i planerandet av fortbildningsinsatser för lärare i spanska
på initiativ av Fransklärarföreningen, tillsammans med APEOS arbetat fram regler och skickat
ut en inspirationstext om en ny spansk sidotävling till Språkdagentävlingen som sedan flera
år utlyses för skolungdomar i samband med den europeiska Språkdagen
samarbetat med förberedelserna och genomförandet samt därefter deltagit i fortbildningsdagarna ”Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia” på Cervantesinstitutet,
anordnade av la Consejería de Educación de la Embajada de España en Suecia, Skolverket och
Cervantesinstitutet
genom fyra styrelsemedlemmar i SPLF arbetat vidare med planeringen av CAPES studieresa
v.44 2016
tillsammans med APEOS författat en artikel till SPRI: s tidning Lingua om verksamheten och
syftet med våra två spansklärarföreningar. Artikeln publicerades i nummer 2 / 2016
genom två styrelsemedlemmar deltagit i en språkdag på Cervantesinstitutet anordnad av
Eunic, dvs. Frankrikes, Italiens, Portugals, Spaniens och Tysklands kulturinstitut
genom två styrelsemedlemmar närvarat vid vår medlem Soledad Miguels doktorsdisputation
vid Göteborgs universitet
genom två styrelsemedlemmar deltagit i firandet av Chiles respektive Spaniens nationaldagar

Stockholm den 21 september 2016
Styrelsen i SPLF / Gunilla Huldschiner Sandström

På grund av att föreningens ordinarie ordförande varit sjukskriven sedan mitten av april och inte
kunnat medverka i sammanställningen av denna verksamhetsberättelse kan viss information
saknas.

