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ASTRID LINDGREN SCHULE 
für ganzheitliches Lernen 1-9 
Statutenschule mit  Öffentlichkeitsrecht 
 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER 
ASTRID-LINDGREN-SCHULEN IN 
EUROPA 
Intressorganisationen för Astrid-Lindgren-Skolor i Europa 
European School Heads Association of Astrid-Lindgren-Schools 
Partnerstwo ze szkołami im Astrid Lindgren w Europie 

KÄRA ASTRID LINDGREN SKOLLEDARE, KÄRA KOLLEGOR, KÄRA 
FÖREDETTA KOLLEGOR! 
Vi vill gärna bjuda in Er till den 23. träffen av Astrid-Lindgren-skolor i Europa den 7.-9. Maj 2020 i den 
österrikiska metropolen Wien.  

Särskilt välkomna vill vi skolledare, som ännu aldrig eller för länge sedan deltagit vid en träff av Astrid-
Lindgren-skolor i Europa. 

Vad händer under dessa tre dagar hos oss i Wien?  

 Vi kommer att presentera våra två Astrid Lindgren skolor i Wien  
 Ni kommer att lära känna Wien (en av de mest levnadsvärda storstäder i världen) 
 Ni kommer att finna tid för personliga samtal och nya impulser 

Första infos hittar Ni i det bifogade preliminära programmet. 

Vi har träffats inom denna ram sedan 1998. Den första Astrid-Lindgren-skola-träffen var i Lübbecke, 
Tyskland – för mer än 20 år sedan!!! Sedan dess har träffarna blivit en fin tradition, där det förutom att 
besöka och lära känna olika skol-landskap handlar om att ha intressanta ämnesmässiga utbyten, 
inbäddad i föredrag av olika experter. Utrymme för gemytligt umgänge finns rikligt. Under åren har 
många personliga kontakter och vänskap utvecklats. 

 

 

Intryck från träffen 2019 i Elze, tyskland (I): guidad stadstur och gemytlig sammankomst 

 

Vad är så särskilt med våra träffar? Varför lönar det sig att delta? Det var frågor vi ställde vid den senaste 
träffen i Elze – här ett urval av våra svar: 

 En träff och ett lönsamt utbyte under avslappnade former med bekannta och NYA kollegor 
 Känslan av tillhörighet till en grupp. Samhörighet med andra. 
 Man ser alltid andra skolor, andra län eller nationer med andra arbetsbetingelser, alla jobbar lite grand tokig som 

Pippi Långstrump 
 Kunna följa den långfristiga utvecklingen i andra regioner. 
 Blick utanför den egna skolformens ramar. 
 Sammanhållningen. Öppenheten. Gemenskapen. Uppleva nytt.  
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 Att förbise den egna horisonten (stad/län/nation). 
 De olika AL skolorna i olika skolformer/ -samorganisationer kännetecknas av kreativitet, infallsrikedom och 

engagerade lärare, skolledare. 
 Det är helt enkelt fint. Vi skrattar mycket, glädjer oss över att ses. 
 För att jag återigen får impulser för utformningen av det pedagogiska konceptet och didaktiskt material, vilka jag 

genast kan använda i min skola. 
 Nya impulser och „gamla“ vänskaper. 
 Jag lär känna andra skolor, får impusler för mitt arbete, uppskattar det överregionala utbyte och använder det för 

min utveckling. 
 Jag är välkommen! 
 
 

 
Intryck från träffen 2019 i Elze, tyskland (II): specialämne „musik och förebyggande åtgärder“ 
Expertföredrag „Polismusikorkester Niedersachsen“, deltagarnas workshop, gruppbild 

 
Vi hoppas att Ni har fått ett intryck hur berikande Astrid- Lindgren-skolornas träffar i Europa är. Utifrån detta 
ser vi, de bägge Astrid Lindgren skolorna i Wien, fram emot talrika anmälningar och att kunna välkomna Er i 
maj hos oss i Wien.  
 
Kära hälsningar från Wien 
 
 
 
Claudia Abendroth           Jutta Höbartner 
(rektor Astrid Lindgren grundskola)                          (campus rektor Astrid Lindgren Zentrum)  
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P.S.: ORGANISATORISKT 

Länk på ALZ-webbplats: på Astrid Lindgren Zentrums webbplats finns en länk (https://www.astrid-
lindgren-zentrum.at/ Europäisches AL-Schulentreffen 2020), där Ni kan ladda ner alla dokument 
(anmälningsforumlär, hoteladresser, programm, DSGVO-formulär). Lösenord: ALSoBr_2020. 

I fall Ni inte har möjlighet till en online åtkomst, skriv gärna ett e-mail till office@astrid-lindgren-zentrum.at, 
vi sänder tillbaka dokumenten som pdf-bilaga. 

 hotelkontingent: Fram till slutet av februari har vi reserverad ett antal rum i följande hotel under 
beteckningen „Europäisches Astrid Lindgren Schulen Treffen“: 

AUSTRIA TREND HOTELS PARKHOTEL SCHÖNBRUNN, Hietzinger Hauptstraße 10-16, 1130 Wien, 
Reservation via följande bokningslänk: www.austria-trend.at/book/ALVT 

IBIS STYLES WIEN CITY, Döblinger Hauptstraße 2, 1190 Wien,  reservation direkt via Tel: +43 1 404 19 , 
44 eller e-mail: reservierung@ibisstyleswien.com, nyckelord „ALZ 2020“  

IBIS WIEN MARIAHILF, Mariahilfer Gürtel 22-24, 1060 Wien, reservation via reservationsformulär (kan 
laddas ned på www.astrid-lindgren-zentrum.at nyckelord „Europäisches AL-Schulentreffen 2020“). Vid 
reservation ska detta formulär fyllas i och skickas till Robert Lenhart, e-mail: h0796-re2@accor.com. 

MOTEL ONE WIEN-WESTBAHNHOF, Europaplatz 3, 1150 Wien, under nyckelord „Europäisches AL-
Schulentreffen 2020“ kan kontingenten laddas ned. 

Under samma tid pågår EGU (European Geosciences Union) kongress, därför är det bra om man bokar 
hotelrum i tid. I små hotel och pensionat är en kontingentreservation tyvärr omöjlig, dem kan hittas på 
internet. Våra skolor ligger i 9. och 23. distriktet i Wien och kan enkelt nås med kollektivtrafiken. 

 DSGVO: Vi vill gärna ta kort, som vi sedemera vill tillhandahålla för alla deltagare och använda för vår 
marknadsföringsarbete. Därför ber vi Er att skriva på DSGVO-formuläret. Självfallet respekterar vi, ifall 
någon inte vill detta. I så fall kan Ni bara lämna in en tom anmälan, så att vi vet om det. Tack så mycket! 
Kort som förekom i detta brev togs av oss vid den europäiska Astrid-Lindgren-Skolor-Träff i Elze 2019 och 
tillhandahölls för oss av AL-AG. 


