NFH FOKUS BARN OCH UNGA 2017 UTBILDNING FÖR SLÖJDHANDLEDARUTBILDARE

Tid & plats: Den 2-4 oktober 2017
Uppsalakonsulenternas verksamhetslokal Kaniken
Västra Ågatan 16 , Uppsala
Preliminärt program

Grundutbildning för slöjdhandledare

Måndag den 2 okt
11.30
Lunch
i Uppsalakonsulenternas verksamhetslokal
Kaniken
13.00
Grundutbildning för slöjdhandledare

Slöjdhandledarutbildningen i praktiken

Slöjdhandledarutbildningen i praktiken
Marie Fagerlind, Elin Danielsson och Kalle
Forss
17.00
18.30

Pellepromenad
Elisabeth Körling
Gemensam middag

Tisdagen den 3 okt
8.30
Att jobba med parallella lärprocesser
Eva Wiman
10.30

Workshop: Berättarlykta - plåtslöjd
Kalle Forss

11.30

Lunch

16.00

Reflektion och återkoppling av förmiddagen
Eva Wiman

17.0018.00

Uppsala Darling
Stina Flink
Middag på egen hand

Onsdag den 4 okt
8.00
Vem får plats?
Pea Sjölén
10.00

Workshop : Ordskattkista - askar
Katja Winkes

11.30

Lunch

15.00

Reflektion och återkoppling

16.00

Avslutning

Introduktion till kursplan med genomgång av moduler
samt slöjdhandledarutbildningens förhållningssätt,
barnet i centrum, hållbarhet, mångkultur och tvärkultur.
Marie Fagerlind, nationell utvecklare på NFH, Elin
Danielsson, hemslöjdskonsulent i Uppsala och Kalle
Forss, hemslöjdskonsulent i Skåne.
Vi tittar på varandras upplägg för handledarutbildningar
samt delar med oss och diskuterar utbildningsmoduler.
Deltagarna förbereder sig genom att läsa Grundutbildning för slöjdhandledare, kursplan och Barnen och
hemslöjden samt tar med egna planeringar eller program
för gamla alternativt nya handledarutbildningar.

Pellepromenad

En promenad i Uppsala med tema utanförskap, gemenskap och rätten att vara den man är. Elisabeth Körling

Att jobba med parallella lärprocesser

Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?
Hur får vi ihop praktiken och teorin och når lite närmare
det vi vill genom att vi faktiskt själva gör och förmedlar
samma budskap. Eva Wiman, pedagog och processledare Uppsala kommun.

Workshop: Berättarlykta - plåtslöjd
Tillverkning av lyktor i återbrukad plåt.
Workshopledare Kalle Forss.

Uppsala Darling

Om platser och berätttelser som upptäcks när vi
letar med nya glasögon HBTQ-tema. Stina Flink,
museipedagog, Upplandsmuseet.

Vem får plats?

Om gruppledarskap och bemötande i arbete med
människor med funktionsvariationer och särskilda
behov. Pea Sjölén, hemslöjdskonsulent i Uppsala.

Workshop: Ordskattkista - askar

Vi tillverkar ordskattkistor i form av klädda askar under
ledning av Katja Winkes, handbokbindare, föreläsare på
Leksands folkhögskola.

NFH FOKUS BARN OCH UNGA 2017 UTBILDNING FÖR SLÖJDHANDLEDARUTBILDARE

Praktisk information
I anmälningsavgiften, 800 kr (exkl moms), ingår luncher och fika
alla dagar och middag måndag kväll.
Vi tar max 25 deltagare på kursen, blir det fullt så gör vi en kölista.
Kursdeltagare får kursmaterialet Barnen och hemslöjden och
Grundutbildning för handledare, kursplan.
Vi håller till i Uppsalakonsulenternas verksamhetslokal Kaniken på
Västra Ågatan 16 ligger i centrala Uppsala alldeles vid Fyrisån. Det
är cirka 10-12 minuters promenad från Centralstationen.
Förslag boende:
Det finns ett tiotal hotell i Uppsalas centrala delar.
Exempelvis budget: City Stay, Hotel centralstationen, Kvarnen
Vandrarhem
Mellan/högre klass: Grand Hotell Hörnan, Elite hotell, Scandic city,
Hotell Gillet, Radisson
Alla hotellförslag ligger på några minuters gångavstånd till lokalerna.

Sista anmälningsdag 19 september
Länk till anmälan: https://magnetevent.se/Event/nfhfokus-barn-och-unga-2017---utbildning-for-slojdhandledarutbildare-15704/
Vid frågor om kontakta Marie på NFH 08-6816553 el. 0725535143
eller Elin Danielsson, hemslöjdskonsulent på Upplandsmuseet
018-169172 el. 072-2343594

