Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF)

Verksamhetsberättelse 1 september 2019 – 31 augusti 2020
Styrelse: Soledad Miguel, ordförande, Jill Frejdeborn, kassör, Jorge Gálvez Paz, Yvonne Hedman,
Emmeli Johansson, Anna R. Lorentzon och Ann-Christin Zachrisson.
Medlemmar: 2020-08-31 hade föreningen 74 betalande medlemmar
Medlemsavgift: 100 kronor för information per e-mejl/130 kronor för information per brev
Ekonomi: 2020-08-31 var föreningens tillgångar: 23 437,01 kronor

Fortbildningsdagar och medlemsmöten
16 september: SPLF anordnade en mycket uppskattat halvdag med lärarfortbildaren Ainoa Polo på
Cervantesinstitutet på temat ”Ideas frescas para hacer tus clases más creativas”. Andra delen av
programmet bestod av värdefulla gruppdiskussioner om betygsättning för årskurs 6, ledda av
styrelsemedlemmen Emmeli Johansson.
2 oktober: I samband med vårt årsmöte höll vår medlem Fredrika Nyström, doktorand i didaktik med
inriktning mot spanska (Uppsala Universitet), en spännande föreläsning: Är muntlig interaktion det
svåraste att undervisa om i ELE? Den följdes av en mycket givande diskussion.
16 mars: Med kort varsel och p g a Covid19 fick vi ställa in en planerad fortbilningsdag på
Cervantesinstitutet på temat Latinamerika idag. Forskaren och universitetsläraren Fernando
Camacho (UAM) skulle ha föreläst om ”Las nuevas agitaciones sociales en América Latina”.
12 maj: På grund av Corona fick vi även ställa in en guidad visning på Moderna Muséet på spanska.
Den skulle ha hållits av vår medlem Miguel Cobos, lärare i spanska och guide på MM.

Årsmöte: 2019-10-02, protokollet finns här https://spansklararforeningen-stockholm.se/index.php
under fliken ”Dokument”.

Styrelsemöten: 13 november, 23 januari, och två styrelsemöten per telefon 26 och 27 augusti.
Protokoll finns från samtliga styrelsemöten. Dessutom har många frågor avhandlats via e-mejl och
per telefon.
1

SPLF har


under verksamhetsåret 2019/20 varit medlem och innehaft ordförandeskapet i vår
paraplyorganisation CAPES samt under året skött räkenskaperna i denna.



genom CAPES sökt och erhållit medel från Skolverket.



genom CAPES fortsatt att vara med i FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de
Profesores de Español).



under hela året haft kontinuerlig kontakt och samarbetat med systerföreningen APEOS



tagit hand om att organisera CAPES´s fortbildningsresa till Zaragoza-Aragonien vecka 44
(2019) som blev mycket lyckad och uppskattad. Fyra styrelsemedlemmar i SPLF (Anna
Lorentzon, Ann-Christine Zachrisson, Jill Frejdeborn och Yvonne Hedman) lyckades
åstadkomma ett imponerande program. Anna Lorentzons insats, med sina värdefulla
kontakter i regionen, var avgörande. Alla studiebesök och stadsvandringar guidades av
särskilt kunniga personer, bland dem fanns flera kulturpersonligheter samt mycket
engagerade lärare från IES Grande Covián. Förutom staden Zaragoza besökte man Goyas
födelseort Fuendetodos och Belchite, en under spanska inbördeskriget sönderbombad ort
vars ruiner är bevarade.



genom styrelsemedlemmarna Anna Lorentzon och Jorge Gálvez varit representerat vid
Jornada Didáctica på Cervantesinstitutet 8/11.



genom styrelsemedlemmen Anna Lorentzon varit representerad vid Skolverkets
språklärargala (28/11)och FBA´s Spansklärardag i Uppsala (7/2).



haft kontinuerligt kontakt med Alberto Gascón, chef för Cervantesinstitutet.



haft kontakt med Juan Villar Escudero, kulturattaché vid Spanska Ambassaden i Stockholm
och Eva González Abad från Spanska Ambassadens Centro de Recursos i Oslo.



genom två styrelsemedlemmar deltagit i firandet av Spaniens nationaldag 2019.



lyckats att vid fortbildningsdagar och andra aktiviteter rekrytera nya medlemmar.



under sommaren planerat två digitala fortbildningstillfällen till hösten 2020. Den första och
mycket uppskattade ägde rum den 12/9 i vilken Ainoa Polo behandlade ”Ideas para llevar el
Camino de Santiago al aula”.

Stockholm den 4 oktober 2020

Styrelsen i SPLF genom Soledad Miguel
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