
KONTAKTADRESS 
Sekretariat för Waldorflärarmötet

c/o Göran Nilo

Sandtorpsvägen 11, 153 30 JÄRNA

Mobil: +46-(0)70 1749 386

Tel: +46-(0)8- 551 70 882

E-post: goran_nilo@tele2.se
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KONfERENSEN ägER Rum på 
Kulturhuset, YtterJärna och Örjanskolan
www.kulturhuset.nu

fRIA INITIATIV

Observera att det finns en möjlighet till fria initiativ på fredag morgon. 

Från 08.30 till 09.30. 

Vi ordnar lämpliga lokaler och annonsering om ni anmäler era initiativ  

med titel senast 14 januari 2013 till regula@tele2.se

ANmäLAN OCH KONfERENSAVgIfT

Detaljer om anmälan och inbetalningskonto:

se särskild anmälningsblankett som varje deltagare ska fylla  

i även om det sker en gruppbetalning från er skola. 

Observera att anmälan är giltig först i och med fullgjord  

inbetalning på vårt postgirokonto. 

Ordinarie konferensavgift är 1700 kr  

(inklusive mat och kaffe under konferensen). 

Betalning före den 22 december 2012 ger 200 kr i rabatt!

Den nya skolreformen utmanar oss att omformulera 
vår identitet som waldorfskola i stort liksom på det 
indivi duella planet. En avgörande fråga måste därför 
bli att identifiera var vi är fria och hur vi kan stärka 
och utveckla oss i ett gemensamt och individuellt 
frirum.  Vi har därför valt att fokusera på lärarens inre 
arbete och utveckling i relation till waldorfpedagogi-
kens kärnvärden. I detta sammanhang  har vi bjudit in 
två erfarna lärare och utbildare, Dorit Winter från Los 
Angeles och frode Barkved från Oslo, och bett dem 
förmedla sina perspektiv på en inre utvecklingsväg. Vi 
vill hälsa er hjärtligt välkomna till vårt gemensamma 
möte på Kulturhuset och Örjanskolan i Järna.

SpIRITuALITET  OCH
WALDORfpEDAgOgIK  

pedagogiska Sektionen  
inom Antroposofiska Sällskapet  

inbjuder till Svenskt Waldorflärarmöte  
24 – 25 januari  2013



 

pROgRAm 

Torsdag 24/1

 10.30 Ankomst – kaffe

 11.00 Inledning – mötets intention – gemensam sång. Moderator Ola Wauge.

 11.30  Föredrag Frode Barkved  

  ”Lärarens arbete på sig själv – meditation som livskonst.” Del I

 12.00 LUNCH

 13.30 Arbetsgrupper I

 15.00 KAFFE

 15.30 Konstnärligt inslag

 16.00 Arbetsgrupper II

 17.30 Festlig buffé

 19.00 Föredrag: Frode Barkved. 

  ”Lärarens arbete på sig själv – meditation som livskonst.” Del II

fredag 25/1

 8.30 Fria initiativ, ämneslärarforum och tematiska samtal

 9.30 Konstnärligt inslag

 10.00 KAFFE

 10.30 Föredrag – Dorit Winter

  ”What Does it Mean When a Waldorf Teacher ’Grows Up’?”

 12.00 LUNCH

 13.30 Arbetsgrupper III

 14.45 Slutord

  Konsert med The Awake Love Orchestra

 15.45 Konferensen slutar

 

      

VåRA fÖRELäSARE OCH SEmINARIELEDARE äR:

fRODE BARKVED
Frode Barkved, født 1961, er utdannet eurytmist fra Järna og Den Haag. Før dette var han blant  
annet trubadur, gatesanger og skribent.
Har arbeidet 20 år ved Steinerskolen i Stavanger. Er for tiden gjesteforeleser ved Rudolf Steiner-
høyskolen i Oslo, foredrags- og kursholder innen blant annet antroposofi og meditasjon. 
Har vært generalsekretær i Antroposofisk Selskap siden 2004.

DORIT WINTER 
Dorit Winter har varit verksam i waldorfrörelsen mer än 40 år som klasslärare, ämneslärare och 
leder idag waldorflärarutbildningen i San Francisco, USA. Hon är dessutom författare, konstnär  
och medlem i Internationellt Forum för Waldorfpedagogik (tidigare HaagerKreis)

fÖLJANDE SEmINARIER ANORDNAS uNDER LäRARmÖTET:  
 1 Erik van Mansvelt  ”Färgupplevelse inom elevvården” med fallbeskrivningar   
   och praktiska övningar
 2 Jack Strop  ”How to cope with bullying (mobbning) in the Waldorf   
   Education system?” På engelska
 3 Dorit Winter ”The esoteric roots in waldorf education.” 
   Varje arbetspass börjar med en inledning 
 4 Malte Nordling ”Varför inte musik?” Praktiskt arbete omkring hur man   
   kommer i ton
 5 Johan Green ”Waldorfpedagogik – en inre impuls”
 6 Ola Wauge ”Den rytmiska delen från 1:an till 8:an”
 7 Marianne Jonsson och Leif Tjärnstig Forskningsprojekt Waldorflärarhögskolan-Kristofferskolan-   
   EllenKeyskolan: ”Från efterhärmning till kreativitet”
 8 Regula Nilo och Marina Ubilla ”Eurytmiämnets pedagogiska värde”
 9 Erik Halldén Poesiverkstad – verkstad om diktelementet  
   som spirituell näring
 10 Christopher Luttner Kalligrafi
 11 Maria Linden och Per Linden Thell ”Eurytmi och gymnastik” – Hur kan Waldorfskolans två   
   rörelseämnen samverka i de olika årskurserna?
 12 Ruhi Tyson Folksagor på högstadiet – Samtalsbearbetning av tre  
   sagor: Hans och Greta; Prinsessan Tusenskinn;  
   Prins Hatt under jorden
 13 Göran Nilo ”Temperamensförvandlingen som pedagogiskt instrument”
 14 Eva Malm  Det mellanmänskliga, handen och estetiken – tre motiv   
   i boken ”En tonårings värde och värdighet” (Förf: Eva Malm)
 15 Ulf Wagner Meditativ teckning
 16 Torgunn Finnset och Bodil Platell ”Självförvaltning som samproducerat ledarskap?” 
   Rektors ansvar och mandat att bedriva skolutveckling
 17 Geseke Lundgren ”Utvecklingen till en skapande människa” – hur stödjer vi detta  
   i vår kursplan? Med fokus på krisåldrarna 3–6–9–12–15–18
 18 Henri Quarfood  ”Läkepedagogiska perspektiv på specialpedagogik inom   
   waldorfskolan” 
 19 Mats Wilzén ”Mognad – Bildtänkande – Kunskapande”  
   Uppslag ur människokunskapen

 20 Kjell Samuelsson Introduktion till projektiv geometri
   
          


