
                                                                                     RUNÖ 
STU:s fortbildningsdagar 17 – 18 september 2021 

Välkommen till årets STU arrangemang som detta år blir fysiskt och 
förläggs till Runö Möten & Events på en halvö i Roslagen. 

Våra fortbildningsdagar kommer att starta från lunch på fredag och pågå 
till lunch på lördag. Se program nedan. 

Program: 

Fredag 17 september  
  
Kl. 12.00 Ankomst med buss eller bil. 

Kl. 12.30  Lunch vid kursgården 

Kl. 13.15 Programmets huvudtema - ”Besöksnäring i förändring” 
Hans From, Ordförande STU 

            
Kl. 13.30  Tema: Besöksnäringens kompetensbehov i pandemins  
 spår?  
 Föredragshållare: Peter Thomelius utbildningschef Visita  

Kl. 14.30 Eftermiddagsfika och mingel samt incheckning för de som 
stannar över natt. 

Kl. 15.00 Tema: Vilka satsningar från nationellt håll görs för den  
framtida besöksnäringen?  

 Föredragshållare: Tillväxtverket  

Kl. 16.00 Workshop 1: Förändringsarbete i turismutbildningarna.            
  Hur ser det ut i landet? Vilka behov av förnyelse finns?             
  Diskussioner i grupper utifrån utbildningsnivå.  

Kl. 17.00  Redovisning av diskussionerna i grupperna.  
Därefter avrundning av dagens program. 

Kl.19.00 Konferensmiddag på kursgården med kvällsaktiviteter 



Lördag 18 september 
  
Kl. 08.00  Frukost serveras vid kursgården   

Kl. 09.00  Programmet - summering av fredagen samt presentation  
 av lördagens program 

Kl. 09.15  Tema: ”Vad kan besöksnäringen lära av pandemin?”  
 Pågående forskning kring turism och hur den påverkas. 

Föredragshållare: Maria Thulemark Högskolan Dalarna 

Kl. 10.15  Kaffe/te och kaka samt mingel 

Kl. 10.30  Tema: Ämnesbetyg och yrkesutbildning i förändring 
Föredragshållare: Anna Jägberg undervisningsråd Skolverket  

Kl. 11.30  Workshop 2: Hur arbetar vi vidare med hållbara 
utbildningsalternativ och säkrad kompetens inom turism. 

Kl. 12.00  Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens 
program och båda fortbildningsdagarna. 

Kl. 12.30  Lunch vid kursgården 

Kl. 13.15  Guidad tur av kursgården på Runö. Extra programinslag. 
För de deltagare som vill veta mer om platsen de besökt.  
  

Vilken tid?  
”Lunch till lunch” fortbildningskonferens den 17-18/9 2021 

Vad ingår?  
Logi i enkelrum, konferens, fika, luncher, middag och frukost 
Kostnad: 1590:-/deltagare inkl. moms.                          
Faktureras vid definitiv anmälan. 

Anmälan/info:  
Senast 31/8 För mer information, 
kontakta: Rainer Bladh, 070-280 15 92 
E-mail: rainer.bladh@vannas.se 

Våra fortbildningsdagar räknar vi fortfarande med ska gå av stapeln i 
”fysisk form”. Om det trots allt inte skulle bli möjligt att mötas så 
planerar vi för att likt förra året genomföra programmet i webinar-form. 
Välkommen att skicka in din anmälan till rainer.bladh@vannas.se ! 
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