KONFERENSPLATS
Örjanskolan, YtterJärna
www.örjanskolan.se
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).
Anmälan giltig först i och med fullgjord inbetalning på vårt postgirokonto.
Ordinarie konferensavgift är 1 500 kr (inklusive mat och kaffe under
konferensen).
OBS! Betalning före den 1 januari 2015 ger 200 kr i rabatt = 1 300
kr

BOENDE
Grupplogi kan bokas på Örjanskolan, 30 platser – se
anmälningsblanketten
Boka rum själv på:
Hotell Kulturhuset
08-554 302 00
Järna Kulturcentrum (R Steinersem)
08-554 302 52
Håknäs Vandrarhem
08-551 502 21
Skillebyholm
08-551 577 85
Vårdinge by
0158-230 58; telefontid vardagar 9-12
Det finns hotell i olika prisklasser i Trosa och Södertälje. Sök ex.vis på Eniro
på nätet.

KONTAKTADRESS
Sekretariat för Waldorflärarmötet
c/o Regula och Göran Nilo
Sandtorpsvägen 11, 153 30 JÄRNA
Mobil Regula: +46-(0)70 9929 969
Mobil: Göran +46-(0)70 1749 386
Tel: +46-(0)8- 551 70 882
mail: regula.nilo@gmail.com
mail: goran_nilo@tele2.se

Förnya och utveckla nutidens andliga liv
Lärarens ansvar?
Pedagogiska sektionen inbjuder till Lärarmöte 2016 på Örjanskolan
”Waldorfskolan behöver göra tydliga avtryck inom kulturen
för att en förnyelse av vår tids andliga liv ska kunna ske. Vi
måste räkna med förvandling på alla områden. Hela den
sociala rörelsen har sitt ursprung i det spirituella och
skolfrågan är en underavdelning till tidens stora brännande
andliga frågor. Waldorfskolans möjligheter ska vara en
spjutspets för att få till en reformerande, revolutionerande
verkan inom skolväsendet.” (Allmän människokunskap 20
augusti 1919 GA 293).
För snart hundra år sedan uttalades dessa ord vid starten av
den första waldorfskolan i Stuttgart, ord som är högst
aktuella i vår tid.
I var och en av oss finns idag möjligheten att hålla en del av
vårt själsliv fritt från omvärldens intryck och inflytanden.
Detta befrämjar individualisering och ger oss mod att gestalta
vår skolimpuls med idealet om ett fritt andligt liv mitt i det
offentliga samhället.
Vi ser fram mot ett gemensamt arbete och hälsar er alla
varmt välkomna!

FÖLJANDE ÄMNESSEMINARIER ANORDNAS UNDER LÄRARMÖTET
För detaljerad beskrivning av seminarierna, se bilaga till programmet
Observera: du väljer bara 1 seminarium och deltar i den gruppens arbete vid alla 3
tillfällen

PROGRAM
Torsdag 28/1

1

Tre läkepedagogiska diagnoser
i kontrast till moderna diagnoser

Henri Qarfood

2

Dubbelbottnad kommunikation.
Att hantera känslor i skolvärlden

Marcel Desax

3

The true ideals for the future must be based on
what we find solely in the Spiritual world

Maria Eloranta

4

Lärarens väg genom meditation
och samverkande målningsövningar

Lena Selberg
Sungmin Lee

5

Att göra ett enkelt sångspel med en klass

Inger Dolwitz
Ahlberg
Olof Andersson

6

Flyktingsituationen i skolan och i klassrummet

Kerstin
Brüggemann

7

Mindfulness – bringing meditation into the
classroom

Karen Swartz
Larsson

8

Bothmergymnastik

Erik Cunelius
Per Linden Thell
Ralph Cederqvist

9

Det meningsfulla samtalet

Kent Holmström

1
0

Hur man tar av sig rocken
Läraren som jag i klassen, själsligt-fysiska
aspekter.

Malte Nordling

1
1

Att utvecklas som pedagog genom antroposofi.

Ola Wauge

1
2

Meditation
En introduktionskurs

Erland Kornfeld

1
3

Övningens betydelse

Christine
Liebendörfer

1
4
1
5

Ämnesmotiv i waldorfskolan i klasserna 7-12.
Föränderliga?
Bemötande
Att se eleven bortom alla hinder

Sven Wängberg

Göran Nilo

12.00

Receptionen öppnar - successiv registreringav
mötesdeltagarna
Utdelning av konferensunderlag.

14.00

Konferensen startar
Välkomst
Gemensam sång
3 inspirationsinlägg

15.30

Kaffe och te

16.15

Seminariegrupper I

18.00

KVÄLLSMAT

19.30

Konsert i Kulturhuset
Ein deutsches Requiem op 45 av Johannes

Brahms
Gloriakören från Bromma och Järna Körförening
Dirigent: Göran Sjölin
Fredag 29/1
9.00

Gemensam sång

9.15

3 inspirationsinlägg

10.15

Kaffe och te

11.00

Seminariegrupper II

12.30

LUNCH (inklusive kaffe)

14.00

Seminariegrupper III

15.00

4 inspirationsinlägg
Gemensam sång

16.30

Konferensen avslutas

Konferensen arrangeras av
Pedagogiska sektionen inom Fria Högskolan för Antroposofi

Detaljerad beskrivning av seminarierna SWLM 2016- bilaga till

programmet
Observera: du väljer bara 1 seminarium och deltar i den gruppens arbete vid
alla 3 tillfällen
1

2

Tre läkepedagogiska diagnoser i kontrast till moderna
diagnoser
De tre läkeped. diagnoserna :
Glömska-Minne/tvång , sårbarhet - okänslighet
och överaktivitet – passivitet.
Dubbelbottnad kommunikation
Att hantera känslor i skolvärlden

Henri Qarfood
Tidigare rektor och lärare vid waldorfsärskolan
Solberga by

Marcel Desax
Rektor vid Orionskolan, Visby
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

3

The true ideals for the future must be based on
what we find solely in the Spiritual world (GA 177)

4

Lärarens väg genom meditation
och samverkande målningsövningar

Maria Eloranta
Lärare vid Örjanskolan

Lena Selberg och Sungmin Lee
Lena är tidigare lärare vid Ellenkeyskolan - Aktiv
medlem i Pedagogiska Sektionen

5

Att göra ett enkelt sångspel med en klass

Inger Dolwitz Ahlberg och Olof
Andersson
Inger är tidigare musiklärare vid Orionskolan och
Olof är musiklärare vid Martinskolan

6

Flyktingsituationen i skolan och i klassrummet

7

Mindfulness –
bringing meditation into the classroom

Kerstin Brüggemann
Eurytmist vid Kristofferskolan

Karen Swartz Larsson
Doktorand Åbo Akademi och språklärare vid
Idunskolan
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

8

Bothmergymnastik
Bothmergymnastik - är det möjligt att komma till en djupare
förståelse av rörelsens betydelse med hjälp av Bothmers
övningsväg .
Terapeutiska möjligheter för barn, ungdomar och vuxna

9

10
11

12
13

Det meningsfulla samtalet
Genom att förbinda kunskapen om själens 7 grundstämningar
närmar vi oss metodiska vägar till det utvecklande samtalet.
Vi försöker bygga en bro mellan mytologiska insikter om
själens relation till kosmos och vår tids krav på avmystifierad
kunskap om själen. Vi arbetar med olika enkla övningar,
samtal och lite input.
Hur man tar av sig rocken
Läraren som jag i klassen - själsligt-fysiska aspekter
Att utvecklas som pedagog genom antroposofi
Det kommer att handla om hur man kan utveckla sin
pedagogiska intuition, hitta nya pedagogiska metoder och
grepp och att utveckla den man ÄR (som människa). Steiner i
Läkepedagogiska kursen: ”Ni kan aldrig tro hur lite er
framgång i det pedagogiska arbetet beror på vad ni säger och
gör – och hur mycket det beror på vad ni är.”
Meditation
En introduktionskurs

Övningens betydelse
Hur ger vi läxor och hur lägger vi upp arbetet med
periodhäften åk 1-12?

Erik Cunelius –

idrottslärare
Kristofferskolan
Per Linden Thell – idrottslärare Örjanskolan
Ralph Cederqvist –
Bothmergymnastik som
terapi,
Saltå by waldorfgymnasiesärskola

Kent Holmström
Lärare vid Örjanskolan

Malte Nordling
Lärare vid Västerås Waldorfskola
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

Ola Wauge
Lärare vid Västerås Waldorfskola
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

Erland Kornfeld
Läkepedagog och waldorflärare
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

Christine Liebendörfer
Lärare vid Lunds Waldorfskola
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

14

Ämnesmotiv i waldorfskolan i klasserna 7-12.
Föränderliga?

Sven Wängberg
Lärare vid Kristofferskolan

15

Bemötande
Att se eleven bortom alla hinder
Vi försöker tillsamman genomlysa
bemötandekonsekvenserna när vi har insikter i vad
konstitutionella, neuropsykiatriska hinder och hinder hos
pedagogen själv innebär.
Vi växlar mellan input och erfarenhetsutbyte

Göran Nilo
Läkepedagog och handledare inom waldorskolor
och waldorfsärskolor och socialterapi
Aktiv medlem i Pedagogiska Sektionen

ANMÄLNINGSBLANKETT
Svenskt Waldorflärarmöte 28 - 29 januari 2016
OBS – blanketten skall fyllas i av varje deltagare (skolorna ombeds kopiera upp blanketten till sina lärare) och
sändas till adressen nedan/alternativt digitalt via e-post.
Deltagarantalet är begränsat till 250 deltagare (Antalet kan inte överskridas p g a lokalerna). De senaste årens
Lärarmöten har haft ca 350 deltagare, så vill man vara säker på en plats rekommenderas tidig anmälan.
Sista anmälningsdag är 20 januari 2016 och den skriftliga anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 40 %
av inbetald avgift om avanmälan sker senast 24/1.
Deltagaravgift = anmälan: 1 300 kr om avgiften är bokförd på vårt plus girokonto senast 31 december 2015.
(Bör då sättas in senast 18/12.) Därefter är avgiften 1 500 kr.
I avgiften ingår kursavgift, all mat och kaffe utom frukost fram till fredag kl 15.30.
OBS. Man kan köpa kaffe och bakverk på torsdagen någon timme innan konferensstart i skolans cafeteria.
Övernattning i enkelt grupplogi på Örjanskolan inklusive frukost kostar 150 kr. Betalas kontant på plats. Skolan
har ett begränsat antal sängplatser (ca 30 platser). Först till kvarn...

Fylli inedanstående
nedanståendedel
delvad
vadgäller:
gäller:namn
namnoch
ochskola
skola--val
valav
avseminarier
seminariegrupp–
speciella
kostbehov
Fyll
– speciella
kostbehov

Textagärna
gärna. Valen tillgodoses efter det datum som anmälan inkommer. Görs inget val tilldelar vi en seminariegrupp.
Texta
OBS. Skriv er personliga mailadress (OBS texta en läsbar adress!)– vi kommunicerar allt med deltagarna via mail.
Namn: ……………………………………………………… Tel: ………………………………………….
Namn:
Skola:
Skola: …………………………………………………….....
Min mailadress (texta):
Namn på den som sköter inbetalningen på skolan: …………………………………….. Tel:……………………..
Namn på den som sköter inbetalningen på skolan:

Dennes mail:

Jagväljer
väljerföljande
följandeseminarier
seminarigrupp
Jag
på fred
(Vi arbetar i samma grupp vid 3
tillfällen)
Kl
9 - 10.15

Mat och logi:

1:aval:
val:Seminarium…………..
……………..
1:a

Grupplogi inklusive frukost på Örjanskolan:

2:aval
val:Seminarium…………..
……………..
2:a

Specialkost:

Vegetarisk mat
Laktosintolerans
Glutenfri mat

BETALNING: Pedagogiska Sektionen – Antroposofiska Sällskapet: Plusgirokonto: 457
Kontots internationella koder är:
IBAN: SE90 9500 0099 6026 4572 7906

27 90-6

BIC: NDEASESS

IFYLLDA ANMÄLNINGSBLANKETTER:
Skickas efter fullgjord inbetalning till Pedagogiska Sektionen c/o Nilo, Sandtorpsvägen 11, 153 30 Järna.
E-post: goran_nilo@tele2.se

