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Det händer så mycket på skolfronten att det ibland känns svårt 
att hinna med alla förändringar. Vi måste förhålla oss till nya 
krav i skollagen, ny läroplan och ändrade villkor för lärar
utbildningarna. På årets lärarmöte kommer flera nya motiv att 
behandlas i akt och mening att möjliggöra för deltagarna att 
uppdatera sig och att delta i förändringsarbetet. Arbets
grupperna erbjuder många aktuella motiv som förhoppnings
vis ska bli intressanta att ta del av – från arbete med nya kurs
planer till allmän waldorfpedagogik i vetenskaplig kontext. Våra 
gäster denna gång är Jost Schieren, professor i waldorfpedago
gik på Alanushögskolan, Marcelo da Veiga, professor och rektor 
på Alanushögskolan och Mirjam Schieren, musiklärare och 
ansvarig för ett stort musikpedagogiskt projekt i Nordrhein 
Westfalen. Genom ett brett temautbud vill Pedagogiska  
Sektionen både täcka in motiv som hör till den omedelbara 
skolvardagen och motiv som är mer allmänna. Det kommer 
också flera konstnärliga inslag! Deltagarna kan passa på att  
se en grupp eurytmilärare framträda med ett konstnärligt  
projekt, lyssna på Samuel Andersson som bjuder på en konsert 
– fd waldorfelev som har blivit proffsmusiker – glädjas åt upp
trädande elever och njuta av sånger som en grupp musiklärare 
framför. Aktuella lägesrapporter presenteras av Waldorfskole
federationen, Internationell Konferens för Waldorfpedagogik, 
Waldorfl ärarhögskolan, Pedagogiska sektionen.

Pedagogiska Sektionen  
inom Antroposofiska Sällskapet  

inbjuder till Svenskt Waldorflärarmöte 
26 – 27 januari  2012 på Kristofferskolan

ATT SKAPA
Waldorfpedagogisk  

undervisningskvalitet

KONFERENSPLATS
Till vår stora glädje har Kristofferskolan ställt sina lokaler till vårt förfogande.
Adress: Marklandsbacken 11, Bromma;  Tel: 08-50 58 58 00                                              
info@kristofferskolan.se  
www.kristofferskolan.se  
Parkeringsmöjligheterna kring skolan är begränsade.  
T-banestation: Brommaplan/Gröna linjen mot Vällingby/Hässelby

FRIA INITIATIV
Observera att det finns en möjlighet till fria initiativ innan konferensen börjar. 
Torsdag 26/1 kl 10 – 12.30 och kl 17 – 18 förmedlar vi lokaler till dem som 
vill kommunicera en tematik med kollegor.  
Anmäl lokalbehov till lena.ojhammar@eks.se
Hittills finns 2 sådana erbjudanden: Bothmergymnastik och Eurytmilärarträff, 
bägge kl 10-12.30. Vi mailar ut en fullständig info om dessa i samband med  
utskicket av programmet till skolorna. Vi mailar också ut vidare info om fler 
initiativ anmäler sig/alternativt gör ni det själva. Glöm inte att boka lokal!

ANMÄLAN OCH KONFERENSAVGIFT
Detaljer om anmälan och inbetalningskonto: se särskild anmälningsblankett 
som varje deltagare ska fylla i (oavsett om det sker en gruppbetalning från 
er skola). 

OBS! 
Vi har kunnat bibehålla samma konferensavgift som vid Lärarmötet 2011. 
Anmälan giltig först i och med fullgjord inbetalning på vårt postgirokonto. 

Ordinarie konferensavgift är 1 400 kr 
(inklusive mat och kaffe under konferensen). 

Betalning före den 22 december 2011 ger 100 kr i rabatt!



PROGRAM 

Torsdag 26/1

10.00 – 12.30  Lokaler till förfogande för fria arbetsgrupper t ex. för ämneskonferenser m m *

 12.30 Registrering

 14.30 Välkomna! 
  Elev- och medarbetarframträdanden från Kristofferskolan
  Mirjam Schieren presenterar projektet ”Ett instrument till varje barn”

 16.00 ”Science and Anthropsophy” föredrag av Marcelo DaVeiga

 17.00   Tid för egna initiativ*

 18.00  Festlig buffé 

 19.30  ”Between Day and Night” föredrag av Jost Schieren

Fredag 27/1

 7.30 Frukost för deltagare med grupplogi

 8.30 Arbetsgrupper I

 9.45  Kaffe

 10.15  ”The Concept of Waldorf Education föredrag av Jost Schieren

 11.00 MAJLO,  modern folkmusik
 
 12.00  Lunch

 13.30 Arbetsgrupper II med Kaffe

 15.00  ”Waldorf Education and Teacher Acaedemic Teacher Training. 
  Do we really need it?” föredrag av Marcelo DaVeiga

 15.30  Rapporter:
     Pedagogiska Sektionen 
  Internationell Konferens för Waldorfpedagogik 
  Waldorfskolefederationen 
  Waldorflärarhögskolan 

 17.00  Avslutning

* anmäl lokalbehov till lena.ojhammar@eks.se

VåRA FöRELÄSARE OCH SEMINARIELEDARE ÄR:

PROF. DR. MARCELO DA VEIGA
Rektor för Alanushögskolan i Bonn. Institutsledare filosofisk bildning.
Ledare av studium generale. Professor för bildnings- och kulturfilosofi

PROF. DR. JOST SCHIEREN 
Fakultetsledare utbildningsvetenskap Alanushögskolan i Bonn.
Institutsledare skolpedagogik och lärarutbildning.
Professor för skolpedagogik/waldorfpedagogik.

MIRJAM SCHIEREN  
Lärare musik och rytmik, Fakulteten för utbildningsvetenskap vid Alanushögskolan i Bonn.

FöLJANDE SEMINARIER ANORDNAS uNDER LÄRARMöTET:  
Seminariegrupper A – samma innehåll görs 2 gånger
 1 Christopher Luttner fm + em Betyg/bedömning – Hur kan vi redan idag ta ett steg   
    mot framtiden? Aktuell forskning, vår egen  
    undervisning och den nya läroplanen.

 2 Erik van Mansvelt / 
  Helena Ahtianen fm + em Krav, kontroll och stöd i waldorfskolan. Med eurytmi.

 3 Göran Nilo fm + em Waldorflärarens möjlighet till esoterisk fördjupning.

 4a Jost Schieren endast fm  Waldorf Teacher Training at the University Level 

    (using the example of Alanus University). 

 4b Jost Schieren endast em The Scientific Approach of Anthroposophy. 

 5 Lars Kjellenberg/          

  Lars Hellander fm + em Odling, mat och pedagogik.

 6 Marcelo DaVeiga fm + em Science and Anthropsophy  
    Bearbetning av M DaVeigas föredrag

 7 Mirjam Schieren fm + em Ett instrument till varje barn.

 8 Per Linden Tell fm + em Bothmergymnastik

 9 Ruhi Tyson fm + em Om en masteruppsats:  Verkstaden som pedagogisk miljö.

 10 Caroline Bratt/ 
  Göran Sjölin  fm + em Waldorflärarhögskolans strategi.

 11 Anne Marqvardsen/ 
  Regula Nilo  fm + em Om undervisningen i åk 7 – 9. Ett nytt perspektiv

Arbetsgrupper B – Innehållet sträcker sig över 2 gånger
 12 Alice Fri  Matematik enligt Lgr 11 – åk 1–6.
 13 Anna Ljungqvist  SO-ämnena enligt Lgr 11 – åk 1 – 6.
 14 Göran Fant  Svenska åk 7 – 9
 15 Johan Green  Hur kan vi undervisa om främmande religioner?
 16 Maria Eloranta  Hur förbinder jag mig med världen? Åk 6 – 8.
 17 Marja Roos-Pehrsson  NO-ämnena enligt Lgr 11 – åk 1– 6.
 18 Åsa Månsson  Svenskundervisning enligt Lgr 11 – åk 1- 6.
   

   


