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STRATEGISK SLÖJD
Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens är en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.
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Välkommen till Strategisk slöjd
Vad är Strategisk slöjd?
De regionala kulturplanerna pekar ut FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 som en viktig utgångspunkt för den regionala kulturen. Statliga myndigheter får Agenda 2030-uppdrag inskrivna i sina
regleringsbrev. Det är inte längre frågan om ”när” utan ”hur” vi ska arbeta med att tillämpa dem i
våra verksamheter.
Slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 – men vi måste läsa de globala
hållbarhetsmålen med slöjdögon. Beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs
hållbarhetsmål. Genom slöjd och handgjort skapande har vi en möjlighet att bana väg för det
regionala arbetet med Agenda 2030.
Strategi handlar om att ta ut riktning och förstå stegen till att nå målet. Att ställa diagnos på nuläget, upprätta en tydlig målbild och skapa en plan för hur målet ska nås. Var är vi idag? Var vill vi
vara? Hur tar vi oss dit?

En lite annorlunda konferens
Årets konferens bygger i hög grad på alla deltagares medverkan och en liten förberedelse hemma
är nödvändig. Vi kommer arbeta tillsammans för att se strategiskt på våra verksamheter och koppla
dem till Agenda 2030-mål. Det handlar inte om att starta upp nya projekt utan snarare att addera
nya perspektiv på det vi redan gör, eller har gjort, på hemmaplan.

Förberedelser
Varje konsulentkontor väljer ut minst två goda exempel och ett mindre bra exempel på genomförda projekt eller verksamheter som kan presenteras för en mindre arbetsgrupp. Presentationen ska
sammanlagt vara max 15 min och innehålla max 8 bilder. Berätta vad som var lyckat och mindre
lyckat i det ni genomfört. Dessa presentationer i smågrupper blir sedan utgångspunkt för en gemensam mappning mot hållbarhetsmålen i storgrupp.
Läs också igenom FNs hållbarhetsmål www.globalamalen.se samt din regionala kulturplan. Läs
även andra styrande dokument som är relaterade till din verksamhet och de exempel ni valt ut. Till
exempel Samverkansmodellen, Gestaltad livsmiljö och Barnkonventionen (lag from 1 januari 2020).
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Konferensens upplägg i korthet
Dag 1
På förmiddagen information från Nämnden för hemslöjdsfrågor och konsulentverksamheterna.
Efter lunch börjar vi tillsammans sätta oss in i FNs hållbarhetsmål och bakgrunden till dem. Vi får
inspirerande föreläsningar och laborerar med möjliga aktiviteter, samarbeten och effekter som kan
verka för de globala hållbarhetsmålens uppfyllande. Dagen avslutas med gemensam middag.
Dag 2
Arbete i regionala kluster med ”slöjdstrategisk blick” på egna pågående eller genomförda projekt
och verksamheter. Hur kan vi koppla våra egna verksamheter till FNs mål och därigenom beskriva
det vi gör på ett annat sätt? Vilka nya samarbeten är möjliga? Under dagen får vi också ta del av en
föreläsning om regionalt strategiskt arbete kring kultur.
Dagen avslutas med konsulentföreningens årsmöte före den gemensamma middagen.
Dag 3
Sammanfattning och reflektion kring genomförda workshops. Diskussion på vilket vis vi går vidare
med satsningen Strategisk slöjd. Avslutning före lunch och sedan tid för egna möten. Dagen avslutas före lunch. Rum finns bokat för textilkonsulenterna från kl 13.

Regionala rapporter
Tid finns för korta regionala rapporter på förmiddagen dag 1. Anmäl till helene.wallin@nfh.se om
du vill medverka.

Ett långsiktigt arbete
Arbetet med Strategisk slöjd och FNs hållbarhetsmål är från NFHs sida en långsiktig satsning. För
att komma igång på ett bra sätt har vi engagerat Helena Hansson – designer, lärare och doktorand
vid HDK i Göteborg – som vår guide och mentor. Hon kommer att både vara processledare under
konferensen samt finnas tillgänglig för stöd för er på hemmaplan under året.

Anmälan och övrigt
Anmälan senast måndagen den 24 februari 2020 via länk:

https://magnetevent.se/Event/arskonferens-2020-36695/
Ett detaljerat program med tider och medverkande kommer inom kort. Vi kommer inte att skicka ut
program utan den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på nfh.se

Varmt välkommen!

