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Ubildningskonferens KS 
Utbildningssektion 2013, 18–19 mars, Elmia Jönköping

Utbildningssektionen inom KS genomför 
årligen en konferens för lärare och övri
ga intresserade där utbildningsfrågor inom 
lantmäteri, samhällsplanering, geografi, 
geomatik och geoinformatik behandlas.
 Utbildningskonferensen syftar till att 
skapa ett forum för att sammanföra lärare 
från olika lärosäten, för att öka förståelsen 
för varandras arbeten, utbyta erfarenheter 
och för att kunna förbättra möjligheterna 
till samarbete, kvalitet och rekrytering till 
utbildningarna. Temat för årets konferens 
är arbetsmarknad och utbildning. Andra 
ämnen som kommer att tas upp är bl.a. till
gång till geodata för forskning och utbild
ning, open source, GIS i utbildningen, samt 
kompetensförsörjning förskola – högskola.
 Konferensen samkörs delvis med Kart
dagarna. Detta innebär att Utbildningskon
ferensens dag 1 (den 18 mars, dvs. dagen 
innan Kartdagarna) startar med en lunch 
varefter resten av dagen ägnas åt kortare 
presentationer och diskussioner. Förmidda
gen dag 2 (19 mars) ägnas åt en workshop 
och konferensen avslutas då Kartdagarna 
tar vid. För dem som vill höra mer om ut
bildning finns det utbildningsrelaterade ses
sioner efter lunch i Kartdagarnas regi.
 Innehållet för utbildningskonferensen 
är ännu inte spikat så det finns fortfarande 
möjlighet att komma in med förslag på äm
nen att diskutera eller presentera. Skicka 
förslag till Karin Larsson (karin.larsson@
nateko.lu.se), KS Utbildningssektion.

Preliminärt programupplägg:
Måndag 18 mars
12.00–13.00 Gemensam lunch, Elmia
13.15–13.30 Öppnande av årets 

 Utbildningskonferens (Karin 
 Larsson, Lunds Universitet)

13.30–15.00 Presentationer och diskussio
ner

15.00–15.30 Kaffe
15.30–17.00 Gruppdiskussioner
17.00–17.30 Sammanfattning
18.30 Gemensam middag, Jön

köping

Tisdag 19 mars
08.30– 10.15 Workshop GIS i utbild ningen
Med uppehåll i workshopen för registrering 

och kaffe
10.15–11.00 Sammanfattning och avslu

tande diskussioner

Kartdagsaktiviteter – OBS. Kräver avgifts
belagt deltagande i Kartdagarna:

11.15–12.15 Invigning Kartdagarna
12.15–14.00 Lunch och möjlighet till besök 

i utställningen
14.00–15.30 Session 3F – Högskoleutbild

ning – kvalitet och behov, 
Högskoleverkets granskning

15.30–16.30 Kaffe och utställningsbesök
16.30–18.00 Session 4F – Mentor

verksamhet

Anmälan kommer kunna göras via www.
kartografiska.se när anmälan till Kart
dagarna öppnas (runt årsskiftet).


