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NFH FOKUS BARN OCH UNGA 2016 
SLÖJDHANDLEDARUTBILDARE 

 

 
 
 
 

FOKUS BARN OCH UNGA 
 
 
 

Tid & plats Tisdagen den 11 oktober 13.00-21.00 
Hemslöjden i Östergötland, Storgatan 41, Linköping 

 

Program 
 
Barn och hemslöjd 
Kalle Forss 

 

Kursplan 
Marie Fagerlind 

 

Paus med fika 
 

Musikalisk verkstad 
Kapellet 

 

Gemensam middagsbuffé 

Barn och hemslöjd 
Kalle Forss, hemslöjdskonsulent i Skåne presenterar ett 
nytt material om med utgångspunkt från barn och ungas 
slöjdande. 
 

Kursplan 
Marie Fagerlind, nationell utvecklare på NFH, presenterar 
kursplan för slöjdhandledarutbildningen. 
 

Musikalisk verkstad 
Johan E Andersson, tonsättare, instrumentbyggare och peda- 
gog. Bygger och uppfinner egna instrument för att utforska 
klanger och hitta egna ljud som komplement till traditionella 
instrument. Johan driver projektet Musikfabriken, där ung- 
domar med intellektuella funktionsnedsättningar bygger 
instrument och framför nutida konstmusik. 
 

Nils Personne är musiker och kompositör. Han är en av 
grundarna av klezmergruppen Sabbath Hela Veckan och 
medlem i nutida musik orkestern Great learning orchestra. 
Han har komponerat musik och medverkat i ett 50-tal teater- 
föreställningar. 
 

Johan och Nils leder oss i en workshop med instrumentby- 
ggande och musik. 
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FOKUS BARN OCH UNGA 

Tid & plats Onsdagen den 12 oktober  kl. 9.00-19.30
Hemslöjden i Östergötlands län, Storgatan 41, Linköping

 

 

 

 
Program 

 
 

Reflektion från gårdagen 
Marie Fagerlind 

 
Paus med fika 
 

Synlig slöjd med digitala verktyg 
Elisabet Jagell 

 

Slöjdworkshop-Origami 
Caroline Blix 

 

Paus 
 

Juniorhandledare 
Linköpings unga slöjdare 

 

Middag på egen hand 

Synlig slöjd med digitala verktyg 
Elisabet Jagell, grundskolelärare i slöjd och bild, IT- peda- 
gog och adjunkt på lärarutbildningen i Uppsala. Står bakom 
webbstjärnebelönta bloggen Slöjdsalarna. 
 

Elisabet leder en workshop där vi synliggör slöjden med hjälp 
av digitala medier. 
 

Förbered dig: ta med padda och/eller smartphone, du ska 
också ha aktuella login till Google Play (eller Google apps) för 
Android eller App-store (iphone). Vi kommer att arbeta bl. a 
med Chatterkid och Snapguide 
 

Slöjdworkshop-Origami 
Caroline Blixt är konstnär med bas i Östergötland. Hennes 
arbetsområde spänner från små illustrationer, över luffa- 
rslöjden till offentlig utsmyckning. 
 

Caroline leder en workshop i origami - konsten att vika pap- 
per. 
 

Juniorhandledare i Linköping 
Ett samtal med Linköpings unga slöjdare om hur och vad 
handledarledarutbildning för juniorer borde innehålla. 
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FOKUS BARN OCH UNGA 

Tid & plats Torsdagen den 13 oktober 8.00-1500
Hemslöjden i Östergötlands län, Storgatan 41, Linköping

 

 

 
 
 
 
 
 

Program 
 

Reflektion gårdagen 
Marie Fagerlind 

 
Hemslöjd på schemat 
Nina Bäckman 

 
Paus med fika 

 
Alla är välkomna 
Kristina Wiksell, Make equal 

 
Paus för lunch 

Alla är välkomna, forts. 

Återkoppling och avslut 
Marie Fagerlind 

 

 
Hemslöjd på schemat 
Nina Bäckman, hemslöjdskonsulent, berättar om hur 
Östergötlands läns hemslöjdsförening arbetar med imple- 
mentering av hemslöjd i Kulturskolan. 
 

Alla är välkomna 
Make Equal grundades 2010 av Ida Östensson. (fd. Crossing 
Boarders) Make Equal vill göra samhället jämlikt och alla 
måste vara med i förändringen. De flyttar fokus från problem 
till lösningar. Genom att sprida kunskap och arbeta med 
lösningsfokuserade metoder uppmanar de till handling i 
praktiskt jämlikhetsarbete. 
 

Make Equal har samarbetat med företag, myndigheter och 
andra organisationer för att göra större och snabbare skill- 
nad exempelvis genom Jämlikhetseffekten, Fatta/Fatta Man, 
Flickaplattformen, Twitterklänningen och Make Equal Pro- 
jects. 
 

För oss håller de föredrag och workshop med fokus på att 
bjuda in och skapa inkluderande sammanhang. 
 

Förbered dig: Läs igenom din huvudmans och/eller lokala 
dokument som finns kring frågan om likabehandling (alt. 
jämnställdhetsdokument) 


