Om Torghandel IKT
Här följer information till dig, som ska föreläsa/hålla workshop på Torghandel.
Adress
Center för Skolutveckling, karta
Bohusgatan 13 C
gaveln mot Heden, bottenplan
portkod: mejlas till dig
Spårvagnshållplats: Ullevi södra
(Skånegatan/Bohusgatan)
Observera att det kan vara besvärligt att
hitta parkeringsplats i närheten, men
parkeringen vid Sten Sturegatan, Heden,
är bara några minuters promenad bort.
Program
Programmet hittar du på torghandelgoteborg.net. Kontrollera att allt stämmer. Det kan
hända att din presentation har kortats ner. Om något behöver ändras, så hör av dig till
helen.henriksson@educ.goteborg.se. I schemat, som läggs ut senast veckan innan
Torghandeln, ser du i vilket/vilka rum du ska vara och hur många platser det finns där.
Observera att salsändringar kan ske, ända in i det sista.

Lokalerna
Våra 3 konferensrum skiljer sig stort i storlek och har från 20 till 50 platser. Du får
kanske byta rum mellan de två föreläsningarna, men någon i Torghandelredaktionen
finns på plats och ser till att allting fungerar som det ska. Lokalerna till första passet är
tillgängliga från ca 30 minuter innan Torghandel börjar.

Torghandelskonceptet
De som besöker Torghandel har anmält sig till eventet, inte till några specifika
föreläsningar och workshops. Det är m.a.o. "först till kvarn" som gäller. Vi försöker
dubblera de programpunkter som ligger i de mindre rummen, för att besökarna ska ha
chans att lyssna till och delta i det de är intresserade av.

Kort föreläsning med plats för frågor och samtal
Syftet med Torghandel är erfarenhetsutbytet, att visa varandra hur vi arbetar ute i våra
verksamheter och att öppna upp för samtal. Längden på en programpunkt, inklusive
interaktivitet/samtal, är max 45 minuter. Det är inte jättemycket tid. Ett tips är därför att
hålla en kort föreläsning, och därefter låta deltagarnas frågor och erfarenheter bli en del
av din presentation. I pauserna finns det fika och tid för ytterligare samtal och
nätverkande.

Föreläsningar och intervjuer på Torghandels YouTube-kanal
Det händer att vi filmar föreläsningar och intervjuer, för att kunna erbjuda dem som inte
kunnat närvara att ta del av innehållet. Klippen läggs upp i TorghandelTV, vår kanal på
YouTube. Om du inte vill att vi filmar, så meddela oss är du snäll.

Teknik och trådlöst nätverk
Trådlöst nätverk finns och rummen är utrustade med projektor med VGA-ingång och
ljud. OBS! Tänk på att ta med adapter om din dator saknar VGA-utgång. Om du behöver
låna dator eller har andra önskemål, så kontakta oss i förväg.


Om du arbetar i Göteborgs Stad loggar du in på nätverket StadenGoteborg med
din vanliga inloggning enligt modellen
Användarid: helhen0313
Password: ditt lösenord



Om du inte har ett staden-login eller om du av någon anledning inte kommer in,
skapar du ett tillfälligt login med hjälp av din mobiltelefon. Ett giltigt
telefonnummer är ett krav för tjänsten, då lösenordet skickas per SMS.
Till guiden

Dela presentationer och föreläsningsmaterial, följ på Twitter m.m.
Om du kan tänka dig att dela ditt material efter din föreläsning, skickar du det till
helen.henriksson@educ.goteborg.se så lägger vi ut det på hemsidan under länken
Torghandel delar. Följ oss gärna på Facebook och Twitter @Torghandel

Stort tack för att du vill vara med och dela dina erfarenheter med intresserade kollegor!

Varmt välkommen till Torghandel!
Center för Skolutveckling och Torghandelredaktionen

