Nätverk Värmland och Karlstadmodellen anordnar

EN DAG I
MÖJLIGHETENS TECKEN

en dag som fokuserar på möjligheter och inte på problem
Forshaga Folkets hus lördag 14 mars
Program:
10.00-10.10 Angelica Rage kommunalråd i Forshaga hälsar alla välkomna
10.15-12.00 Pär Johansson Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk
12.00-13.00 Lunch
Program:

Angelica Rage Att
hälsarfå
allabli
välkomna
13.00-14.2010.00-10.10
Iréne Johansson
fullvärdig samhällsmedborgare - verktyg att slipa
10.15-12.00 Pär Johansson

14.30-15.10 Linda Sebek
En inkluderande
Att bli sedd,
behövd och tagen skolgång
i anspråk i USA jämfört med Sverige
12.00-13.00 Lunch

15.10-15.30 Fika

13.00-14.20 Iréne Johansson
Verktyg för att bli en fullvärdig samhällsmedborgare

15.30-16.00 Presentation av Nätverk Värmland
14.30-15.10 Linda Sebek

Om föreläsarna:

15.10-15.30 Fika

15.30.16.00 Presentation av Nätverk Värmland
Pär Johansson (www.parj.se):
Nytänkaren och entreprenören Pär Johansson är grundare av och ledare för Glada Hudik- teatern, teatergruppen med utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare som idag uppträder för fullsatta hus på stora showscener. Pär har förändrat
vad som ses som möjligt när det gäller utveckling av människor och verksamheter och står för ett eget slags ledarskap.
Iréne Johansson (www.karlstadmodellen.se):
Professor Iréne Johansson har under större delen av sitt yrkesverksamma liv haft fokus på frågeställningar
om vad som utmärker ett gott liv och ett gott samhälle. Hennes bidrag till denna diskussion har handlat om språkets roll för
individen och språkande individers betydelse för ett jämlikt och rättvist samhälle.
Under alla år sedan 1980-talets början har Iréne arbetat med handledning till föräldrar och personal i språkträning kring
enskilda barn. Detta har varit en viktig förutsättning för framväxten av den modell till språkträning som vuxit fram inom
Karlstadmodellens ramar.
Linda Sebek (www.appelklyftig.com):
Linda jobbar som lärare i Sala och är förälder till ett barn med Downs Syndrom. Linda kommer att fokusera och diskutera
skillnaderna i synsättet på inkludering i skolan i USA jämfört med Sverige. Hur något som är mer eller mindre självklart i USA
kan vara så svårt i Sverige….

Kostnad: 250 kronor per person
Anmälan görs på mailadressen: mojlighet@gmail.com (bindande anmälan)
Sista anmälningsdag 28/2
Skriv även i mailet om ni vill förbeställa lunch för en kostnad av 70:I samarbete med:

