
UPPSALA
Konferens 1/10 2020

En konferens om fritidshemmets uppdrag och vårt gemensamma ansvar för att utveckla verksamheten.

FÖRELÄSARE

Olof Jonsson - Rasten, fritidshemmets uppdrag?
• Mitt uppdrag.
• Varför har vi rast?
• Lärarens kompetens.
• Att skapa förutsättningar för rastverksamhet 
- så startar du rastverksamhet hos er. 
• Riskfylld lek.

Linnea Malmsten - IKT i fritidshem
• Digitaliseringen på fritids
• Aktuella sociala medier som HouseParty, KIK, Tellonym, Instagram, Snapchat, TIKTOK, MSP mm.
• Källkritik, säkerhet och vem ska jag bli vän med på nätet?
• Ansvarsfull kommunikation i sociala medier – möjligheter och utmaningar
• Att arbeta med värdegrundsfrågorna i samband med IKT på fritids – så här gör vi

Hadar Nordin - en stark proffesion?
Hadar är en av fritidspedagogikens stora entreprenörer och debattörer. Genom åren har
han startat �era betydande webbsidor samt skrivit en bok om det fritidspedagogiska
arbetet. I sitt senaste projekt "Fritidsverket - en icke statlig myndighet", tar han upp kampen
för barns rätt till fritid. Under många år har Hadar föreläst om samverkan mellan skola och
fritidshem. I denna föreläsning lägger han även fokus på professionens utveckling.

Mikael Jensen - Lärande på fritidshem
Mikael Jensen har forskat om barns lek och om den fria tidens lärande.
Han utbildar också fritidslärare vid Högskolan i Borås. Denna föreläsning
handlar om lärande på fritidshemmet och undervisningsbegreppet som
har skrivits fram i LGR11, kapitel 4. Hur kan vi se på lärande på fritids och
på fritidslärarens roll? Nyckelord är lek, informellt lärande, samarbete,
relationer och genuina frågor.

Andréas Nyberg - Fostran i fritidshem
Andréas Nyberg brinner för demokrati,
värdegrund och för att tänka noga på sånt
du tar för givet. Andréas provocerar på ett
tänkvärt och vänligt sätt.

Linnea Lindqvist - Att leda ”Like a boss”
  Linnea är rektorn som högljutt protesterar mot
  NPM och ger fritidspedagoger helt lösa tyglar.
”De lärare i fritidshem som jag anställde har bara ett
  uppdrag, fritidshemmet. De ansvarar för rastverksamheten
  under skoltiden och fritidshemmet på eftermiddagen.”

Program: 
08.30-09.30 - Hadar Nordin
09.30-10.30 - Linnea Lindqvist
10.30-11.00 - Fika
11.00-12.00 - Olof Jonsson
12.00-13.00 - Lunch
13.00-14.00 - Mikael Jensen
14.00-15.00 - Linnea Malmsten
15.00-15.30 - Fika
15.30 - 16.30 - Andréas Nyberg
Moderator: Anki Hedberg

Detta är en konferens för dig som arbetar i fritidshem. Och, för dig som är rektor,
eller jobbar med beslutsfattning på förvaltningsnivå. Även studenter är välkomna
till rabatterat pris.

        Vi hävdar att vi är den mest prisvärda konferensen riktad mot fritidshem.

Hög kvalitet på innehållet men ändå billigare än konkurrenterna. I Priset ingår
förmiddags�ka, lunch och eftermiddags�ka.
Tid: 1/10 08.30-16.30 (insläpp från 07.45)
Plats: Uppsala
Lokal: Meddelas senare
Pris: 2.200:- exkl moms.
Studenter vid lärarhögskolan: 950:- exkl moms, uppvisande av studentlegitimation
gäller. Rektorer som anmäler minst 8 anställda går gratis.
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