
Lärande och entreprenörskap 
 

Workshop 9-10 november 2009 
 
Snart är det åter dags för ESBRIs workshop för dig som undervisar i entreprenörskap på 
universitet eller högskola. Vi vänder oss både till er som har stor erfarenhet och till er som är 
nyare i ”branschen”. Under två dagar får du såväl inspiration som konkreta tips. På så sätt 
hoppas vi att det blir än roligare att undervisa, och att kurser och program blir ännu bättre 
(samt att vi alla reflekterar över vad som kanske inte fungerar helt bra i dag). 
 
Workshopen genomförs 9-10 november 2009 på Hasseludden i Stockholm. Programmet 
består av inspirerande gästföreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner, både i plenum 
och i mindre grupper. Bland årets inspiratörer finns filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI, 
professor Patricia Greene, Babson College, professor Tom Kosnik, Stanford University samt 
docent Lena Ramfelt, också från Stanford University. Medverkar gör även Anna Ekström, 
ordförande i SACO och universitetskansler Anders Flodström. 
 
Vi börjar preliminärt 9 november klockan 9.30 och avslutar med fika 10 november klockan 
15.00. Vi har under ett par år kombinerat program för både högskole-/universitetslärare och 
gymnasielärare. I år väljer vi återigen att workshoppa endast med högskole-
/universitetslärare. Aktiviteter för gymnasielärare kommer att genomföras, men i andra 
former. 
 
Anmäl dig redan nu för att försäkra dig om en plats! Och för att inte missa boka tidigt-
rabatten som gäller fram till 25 september. Då betalar du endast 3 290 kronor (exkl moms). 
Efter 25 september är priset 3 790 kronor (exkl moms). Sista anmälningsdag är 30 
oktober. 
 
I priset ingår, utöver deltagande i workshopen, allt material, en övernattning, mat (en frukost, 
två luncher, en middag, fika), samt tillträde till det japanska badet Yasuragi. Du har också 
möjlighet att prova på en av Hasseluddens aktiviteter. Mer information om det kommer 
senare! 
 
För er som vill starta konferensen utvilade och nybadade rekommenderar vi att bo över från 
söndag till måndag. Denna hotellnatt inklusive middag, bokas till specialpriset 1 367 kronor 
(inkl moms) direkt hos Yasuragi Hasseludden på telefonnummer 08-747 64 00. Ange 
”ESBRI” när du bokar. Hasseludden ger ingen prisreducering om man inte utnyttjar 
middagen. 

Observera att anmälan är bindande. Om du inte kan delta går det bra att överlåta din 
plats till en kollega. 
 
För mer information om workshopen: www.esbri.se/workshop eller ring 08-458 78 02 
Ytterligare information om Hasseludden finns på www.yasuragi.se 
Anmälan skickas till: helene.thorgrimsson@esbri.se 
 
Var snäll och ange: 
- Namn, institution, lärosäte 
- Adress, telefon, e-post 
- Faktureringsadress om annan än ovan 
- Ev specialmat 
- Specifika frågor som ni vill ta upp under workshopen 



 
Varmt välkommen! 
Helene Thorgrimsson 
Projektledare ESBRI 
 
PS: Skicka gärna denna inbjudan vidare till kollegor som du tror kan vara 
intresserade! 


