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Varmt välkomna till kick-offseminarium för:  

Undervisning i förskolan
17-18 mars 2016

Det är äntligen dags för kick-offseminarium för Ifous FoU-program ”Undervisning i 
förskolan”! 
 
På seminariet får du träffa forskare och övriga deltagare i FoU-programmet. Du får ny 
kunskap och även delta i samtal med andra deltagare i programmet.  
Dessa seminarier är en viktig beståndsdel av FoU-programmet och vi ser fram emot att 
träffa er alla!
Här får du information om hur du anmäler dig och på baksidan även hur du bokar ett av 
de förhandsbokade hotellrummen.  
 
När?  
17-18 mars 2016. Vi inleder dag 1 med en gemensam lunch kl.11:30, och avslutar dag 2 
senast kl. 15:30. 

Var?
Vi kommer att husera på Elite hotel Marina Tower. En vägbeskrivning till hotellet hittar du 
på https://goo.gl/maps/sMM3hbiMc542 

Hur?
Anmäler dig till seminariet gör du senast 29 februari på följande länk:  
http://www.legaonline.se/boka/skolporten/book.aspx?eventID=1397584

En avgift på 1390 kr exkl. moms för seminariet faktureras varje deltagare. I priset ingår: 
 
Dag 1: Lunch, eftermiddagskaffe, middag (exklusive eventuella alkoholhaltiga drycker) 
Dag 2: Lunch, för- och eftermiddagskaffe

Frågor om anmälan eller hotell? Kontakta Henrik Hamilton på henrik.hamilton@ifous.se, 
eller telefon: 073-65 65 822. 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Det finns preliminärbokade rum på två hotell. Dels seminariehotellet, 
och dels Scandic Sjöfartshotellet vid Slussen.
För att boka rum på något av dessa hotell följer du instruktionen 
nedan. Först till kvarn…. De förbokade rummen släpps dock den 19 
februari. 

Enkelrum:  1241 kr (exkl. moms)  
Dubbelrum:   1420 kr (exkl. moms) 

Kartlänk: https://goo.gl/maps/8Rex6XDqc4N2 

Du bokar rum genom att mejla till  
meeting.sjofart@scandichotels.co eller ringa 
08 517 349 77  

Vid bokningen uppger du: 

• Referensnummer 45805323 
• Namn på gästerna 
• Telefonnummer  
• Kreditkortsnummer med utgångsdatum som 

garanti för bokningen.  

Scandic SjöfartshotelletElite hotel Marina Tower

Enkelrum:  1339 kr (exkl. moms)  
Dubbelrum:   1518 kr (exkl. moms) 

Kartlänk: https://goo.gl/maps/sMM3hbiMc542 
 
Du bokar rum på följande länk:  
https://www.elite.se/sv/conference-
reservations/134b47a9-3911-4bdc-
bae4-4103133dbf91/ 

På Elite finns även 25 rum förhandsbokade 
natten inför seminariet. Dessa är ämnade till 
de i styr- och processledargrupperna som har 
behov av detta.  

Andra hotell i närheten är bl.a.: 
 

Quality Hotel Nacka: https://goo.gl/maps/BjSyMaVvaJ42, tfn: 08-506 160 00  
Park Inn, Hammarby Sjöstad: https://goo.gl/maps/pujN64nRktp, tfn: 08-505 070 00

På dessa hotell är inga rum förbokade. 

Hotellinformation
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