Kalendarium Alfaråd 2007 – april 2008

Mars 2007
Planering av Alfarådets verksamhet under 2007
Träff i Stockholm
Samordningskoordinatorerna
Mars 2007
Träff med koordinatorerna
för Alfarådet
Helsingfors, Finland

Diskussion om målgrupper för, syfte med och
former för spridning av Rapporten

September
Träff med koordinatorerna
för Alfarådet
Reykjavik, Island

Planering för presentation och spridning av
KAN-rapporten

Diskussion om inventering av vetenskapliga
arbeten inom alfabetiseringsområdet

Oktober 2007
Diskussion om och förslag ett ramverk för
Träff i Stockholm
nätverket Alfarådet
Samordningskoordinatorerna
Framtagning av förslag till gemensam PPpresentation av resultatet av kartläggningen
Oktober – Januari 2007
Koordinationerna

Landsvis presentation av KAN-rapporten i
olika sammanhang.
KAN-rapporten läggs ut på respektive
organisations och NVL:s websidor
Inventering och insamling av vetenskapliga
arbeten på avancerad nivå och forskarnivå
inom alfabetiseringsområdet i samtliga
nordiska länder

Januari 2008
Träff med koordinatorerna
för Alfarådet i Oslo

Erfarenhetsutbyte av presentationerna av KANrapporten.
Sammanställning av vetenskapliga arbeten på
avancerad nivå och forskarnivå inom
alfabetiseringsområdet.

Diskussion om fortsatt inventering av
vetenskapliga p.g.a. få inkomna svar
Plan för fortsatt arbete med presentation av
KAN-rapporten p.g.a.
Plan för Alfabetiseringskonferens i April 2008
Utarbeta och fastställa ramverk för nätverket
Alfarådet
Träff med Alfarådet och
Fängelsenätverket

Presentation av Rapporter. Erfarenhetsutbyte.
Diskutera behov och möjligheter för samarbete.

Januari – mars 2008
Koordinationerna

Landsvis presentation av KAN-rapporten i
olika sammanhang.

April 2008
Möte med Alfarådet
kombinerat med Nordisk
alfabetiseringskonferens

Tre-dagars konferens på Nordiska
folkhögskolan i Kungälv

Planering av verksamheten för 2008
September 2008
Möte Alfarådet
Möte Alfarådet, NVL
Möte Alfarådet,
Fängelsenätverket och NVL

Träff med Alfarådet. Diskussion av framtida
arbete. Alfarådets sammansättning. Vibeche
Holte, Norge och Gitte Östergaard, Danmark
avsäger sig ansvaret som koordinatorer.
Förslag finns på ersättare. Ingrid Skeppstedt,
Sverige avsäger sig ansvaret som
huvudkoordinator. Helga Anderson, Vox,
Norge är föreslagen som ersättare.
Träff med NVL. Diskussion om egen
webbsida för Alfarådet som ligger under NVL.
Träff med Nordiska fängelsenätverket,
diskussion om gemensamt studie och
samarbetsprojekt. Plan för fortsatt planering
och sökning av bidrag.

Oktober
Möte Ingrid Skeppstedt, NC
och Helga Arnesen, Vox.

November

December
Möte med representanter för
Alfarådet och
Fängelsenätverket
Januari 2009
Möte med Alfarådet och
Fängelsenätverket

Planering inför överlämnandet av ansvaret som
huvudkoordinator.
Planering och bearbetning av Alfarådets
webbsida under NVL.
Preliminär planering av Alfarådets verksamhet
2009
Bearbetning av förslag inför gemensamt studie
och samarbetsprojekt
Alfarådets medlemmar skickar in synpunkter
Förslag till disposition av Alafarådets hemsida
Skickas till NVL
Alfarådets förslag till gemensamt studie och
samarbetsprojekt med Fängelsenätverket
skickas till Sissel Mehammer.
Samordning och sammanställande av förslag
till gemensam studie och samordningsprojekt.
Förslaget skickas ut till samtliga medlemmar i
nätverken.
Det gemensamma studie och
samordningsprojektet fastställs och underlag
för ansökan om medel tas fram.

