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Nyhetsbrev

Nummer 1
Duis iaculis augue ac diam
varius blandit. Proin lobortis
iaculis enim, ut mattis lectus
placerat sed. Curabitur ac
quam nec dolor sollicitudin
mollis id vitae ligula. Maecenas
et arcu sem. Ut sit amet quam
urna.

NNAF
Det Nordiska Nätverket för AktionsForskning
Hösten är igång och det är dags att planera för kommande aktiviteter i nätverket. Kortfattat kommer information om
detta här. Mer kommer i nästa brev och löpande på hemsidan http://www.ips.gu.se/samverkan/natverk/nnaf/
UTBILDNING
Ny mixmaster startas i höst i
Tromsö, UiT Norges arktiske
universitet. Cirka 70 studenter är
antagna. Tre inriktningar finns
inom programmet;
aktionsforskning, skolledarskap
och handledning.
Examenshögtid i Göteborg
13 oktober anordnas examenshögtid
vid den utbildningsvetenskapliga
fakulteten, Göteborgs universitet.
Studenter vid det Nordiska
masterprogrammet i pedagogik med
inriktning mot aktionsforskning,
Göteborgs universitet, som är klara
med sin masteruppsats kommer då att
kunna ta emot diplom under festliga
former.

Skrivarvecka i Fuengirola
vecka 8-9, 2017
Vi har vid flera tillfällen träffats på ett
hotell i Fuengirola, strax utanför
Malaga för att få möjlighet att komma
från vardagen och skriva ostört på
pågående texter. Vi planerar även att
ordna en sådan möjlighet nästa år. Var
och en ordnar både resa och boende
själv och stannar så länge hen önskar.
Arbetet sker individuellt på det egna
hotellrummet och de som sedan så
önskar ses för gemensam lunch och
middag på någon närliggande
restaurang. Tiden är 22 februari -28
februari och dagarna runt omkring.
Hotellet som vi brukar använda heter
Confortel Fuengirola,
http://en.ilunionfuengirola.com/
Kan också bokas via hotels.com och
andra sajter.

KONFERENSER/MÖTEN
NNAF-möte i samband med CARNkonferens (20-22 okt 2017,) på
Kreta. Mötet förläggs den 23
oktober, kl. 9-12.
NNAF-möte i Fuengirola 22 feb 28 feb, 2018. Exakt dag och tid
bestäms senare.
Noralf-konferens i Tromsö 15-16
maj, 2018. Mer information kommer
inom kort.
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