Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF)

Verksamhetsberättelse 1 september 2020 – 31 augusti 2021
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 61 betalande medlemmar
Medlemsavgift: 100 kronor för information per e-mejl och tillgång till alla aktiviteter
Ekonomi: 2021-08-31 var föreningens tillgångar: 29 775,93 kronor

Fortbildningsaktiviteter
12 september: SPLF anordnade ett mycket inspirerande och uppskattat digitalt seminarium med
lärarfortbildaren Ainoa Polo på temat ”Ideas para llevar el Camino de Santiago al aula ”.

22 november: filmproducenten Mía Salazar hade ett spännande digitalt samtal med oss där hon
kommenterade och svarade på frågor om sin vackra och gripande dokumentär ”En medio de la
nada”. Filmen var tillgänglig för medlemmarna via Vimeo under hela veckan innan.

13 februari: lärarfortbildaren Ainoa Polo höll igen ett mycket uppskattat digitalt seminarium, den här
gången på det aktuella temat ”Ideas y recursos para tu clase digital”.
23 - 24 april: kunde SPLF genom samarbetet med Spanska ambassadens ”Asesoría de EducaciónCentro de Recursos” erbjuda sina medlemmar två högklassiga digitala fortbildningsdagar ”Jornadas
didácticas de español en línea” organiserade av Junta de Castilla y León och Salamancas universitet i
sammarbete med Spanska ambassaden och Cervantesinstitutet i Stockholm. Enda kravet för att
delta var att vara medlem i SPLF, APEOS eller SPRI. Vår styrelseledamot Emmeli Johansson var med
för att presentera vår förening och tacka organisatörerna för den fantastiska fortbildningen.
10 juni: vårt första fysiska möte sedan pandemin bestod av en mycket vacker och givande
konstvisning. Vår medlem Miguel Cobos, lärare i spanska och populär guide på MM, guidade
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tillsammans med vår ordförande Soledad Miguel i parken på Waldemarsudde och berättade om
skulpturerna och arkitekturen.

Årsmöte: 2019-10-20, protokollet finns här https://spansklararforeningen-stockholm.se/index.php
under fliken ”Dokument”.

Styrelsemöten: styrelsemöten per telefon 19-20 januari och 18-19 maj och vårt första fysiska
styrelsemöte 19 augusti. Protokoll finns från samtliga styrelsemöten. Dessutom har många frågor
avhandlats via e-mejl och per telefon.

SPLF har


under verksamhetsåret 2020/2021 varit medlem och innehaft ordförandeskapet i vår
paraplyorganisation CAPES samt har under året skött räkenskaperna i denna.



genom CAPES sökt och erhållit medel från Skolverket.



genom CAPES fortsatt att vara med i FIAPE.



under hela året haft kontinuerlig kontakt och samarbetat med systerföreningen APEOS.



haft god kontakt och samarbetat med Adriana Sturesson, ordförande för spanska inom SPRI.



haft god kontakt och samarbetat med Alberto Gascón, chef för Cervantesinstitutet.



haft god kontakt och samarbetat med José Rodriguez vid Spanska ambassadens Asesoría de
Educación-Centro de Recursos.



bjudits in till Spanska ambassaden för att den 11 november delta i en arbetsmiddag med
den nytillträdda ambassadören Cristina Latorre Sancho. Hon ville komma i kontakt och få
direkt information från de tre föreningarna för lärare i spanska i Sverige, dvs SPLF, APEOS och
SPRI. Samtalet handlade mycket om situationen för spanska i den svenska skolan. Det var vår
styrelseledamot Yvonne Hedman som deltog och representerade SPLF.



deltagit den 24/10 i det stora digitala evenemanget Teachmeet och bidragit genom att vår
styrelseledamot Emmeli Johansson höll i en workshop.



inför jul- och sommarlovet till våra medlemmar skickat två brev med lästips och länkar till
audioappar särskilt lämpade för lärare i spanska: den 30/12 ”Alimentos para el alma” och
den 19/6 ”Felices vacaciones y regalos de internet”.



under pandemin lyckats med att digitalt erbjuda relevanta och inspirerande
fortbildningsaktiviteter.

Stockholm den 1 oktober 2021

Styrelsen i SPLF genom Soledad Miguel
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