Til barnehage- og skolenettverket i
Trøndelag
Trondheim, Steinkjer 14.06.18

Invitasjon til studietur - Brussel for
Barnehage - og skolenettverket i Trøndelag
Vi har gleden av å invitere på studietur til Brussel. 6. og 7. desember med
avreise på ettermiddag den 5. desember. Oppholdet avsluttes med lunsj kl.
13.30 den 7. desember.
Foreløpig rammeprogram:
Onsdag 5. desember,
Avreise fra Værnes. For de som ønsker reisefølge med KS, reiser vi med SAS kl. 14.05 med
ankomst Brussel kl. 18.15
Innsjekk på Hotell Metropole, felles middag kl. 20.30 (kommer tilbake til sted)
Torsdag 6.desember
08.30 Avgang fra hotellet til dagens møte (kommer tilbake til sted)
09.00 Rammeprogram for dagen:







Norges samarbeid med EU, v/ EU-delegasjonens info-team
Norges utdanningssamarbeid med EU og aktuelle saker på dagsorden i EU
v/utdanningsråd i EU-delegasjonen Ragnhild Skålid
Mulighetene som finnes i dagens program, Erasmus+ og hvordan blir
programmet for persioden 2121-2027 v/
Aktuelle saker innen ungdomspolitikken, inkl. det nye Solidaritetskorpset
v/ nasjonal ekspert Anita Tøien Johansen orienterer
Kommisjonen orienterer om EUs arbeid på barnehagefeltet
v/ Kunnskapsdepartemenet
EuroChild - europeisk nettverk som skal ivareta barn og unges rettigheter.

16.00 Vi avslutter dagen i House of European History eller Parlamentaruim etter ønske
20.30 Felles middag (kommer tilbake til sted)

Fredag 7. september, KS kontoret

08.30 Avgang/avreise til dagens møte (KS-kontoret)
09.00 Rammeprogram for dagen:
 Hvordan arbeider KS på vegne av norske kommuner og fylkeskommuner opp
mot EU/EØS v/ KS-Brusselkontor
 Nytt fra KS v /Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør KS utdanning
 Erasmus+ Mobilitet – skole og barnehage, et eksempel fra Frosta kommune
«Hvordan innvolvere foreldre i barns læring?» v /Elin Mari Strømsholm,
enhetsleder Frosta kommune.
 Hva tar vi med oss hjem? Hvordan kan vi samarbeide på dette feltet mellom
kommunene og Trøndelag fylkeskommune? v/alle
 Valg nytt AU og annet aktuelt for nettverket.
Fylkesmannen i Trøndelag og fylkeslederne i Utdanningsforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag
er også invitert til å delta.
Pris:
Deltakeravgift/egenandel for opphold, mat og faglig program kr 1000,-. Den enkelte bestiller
og betaler for selve reisen selv.
Reise:
For de som ønsker reisefølge til Brussel, vil ansatte i KS reise med SAS fra Værnes onsdag den
5. desember kl. 14.05 som lander i Brussel 18.15 (via Oslo)
Påmelding HER gjerne så snart du vet om du blir med, og av hensyn til reservasjon på
hotellet, innen 01. september. (Evt. avmelding etter denne dato vil bli belastet med faktiske
kostnader.)
Flere detaljer vedrørende programmet sendes ut så snart det er klart.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.
Håper du har lyst og anledning til å delta.

Med vennlig hilsen
Annikken Kjær Haraldsen og Åse Aspås
KS i Trøndelag

