
— 65 —

GeoGrafiska Notiser • ÅrGÅNG 78 (2020) • Nummer 3

med hälsning från ordföranden

Dags för ett nytt nummer av Geografiska 
Notiser. Det är tredje numret år 2020. Te-
mat för detta nummer är lärarutbildning i 
geografi i Sverige. Det är således en upp-
följning av numret om geografilärarutbild-
ning i Norge som släpptes förra hösten. 
Hoppas på intressant läsning!
 Geografdagarna kommer att, på grund 
av coronaepidemin, flyttas fram till hösten 
2021. Konferensen kommer att gå av sta-
peln i Uppsala, precis om det var tänkt i år. 
GR kommer också vid detta tillfälle vara 
med och anordna och hålla workshop på 
konferensen.

Nya webbsidan för föreningen finns se-
dan i våras. Nu går det att hitta de flesta 
nummer utan lösenord. De senaste num-
ren ska läggas in. Om det är någon med-
lem som behöver få tag på nån artikel som 
inte ligger på webbsidan kan du höra av 
dig till mig. Jag har fått mail om att artik-
lar som används i undervisningar har varit 
svåra att få tag på när vi bytt hemsida och 
det är givetvis något som vi behöver fixa 
till, men tänker att vi snart får det att fung-
era på ett bra sätt.

Bästa hälsningar
Ordförande David Örbring

meddelanden

Hej geografilärare!
Välkommen till Umeå universitets konferens ”Kunskapsveckan” med kompetensutveck-
ling vecka 44! I år genomförs konferensen digitalt via zoom. Som vanligt är det gratis att 
delta! Vi har flera föreläsningar och workshops för dig som undervisar i geografi. Läs mer 
och anmäl dig här: www.umu.se/kunskapsveckan

Exkursion till fots
”Stockholms geografi – en historia på 1800 miljoner år”
Följ med på en vandring i Stockholm som visar på Stockholms utveckling som plats i 
olika geografiska perspektiv. Om den geologiska utvecklingen, rumsliga perspektiv på 
det ekologiska, politiska och ekonomiska spelet kring Stockholms grundläggande ”varför 
just där”, social och ekonomisk utveckling och stadens framväxt under nära 800 år, om 
stadsplanering över tid. Vandring från Vita bergen via Gamla stan till Kungsträdgården. 

När: lördag 31 oktober, klockan 13.
Start: Sofia kyrka, Södermalm – OBS! Inställt vid regn!

Exkursionen tar ca 2,5–3 timmar. 
Kostnad 175 kr, medlemmar i Geografilärarnas riksförening 100 kr.
Ledare: Anders Fridfeldt, gärna föranmälan: anders.fridfeldt@outlook.com


