
dagens situation och framtidens utmaningar
Waldorfskolan 2020
Waldorfskolerörelsen är idag internationell och fortsätter att växa. 
Samtidigt ser vi som är lärare utmaningarna växa dag för dag i klass-
rum och korridorer, i kontakten med det samhälle som vi är en del av. 
 När den Pedagogiska Sektionen av Allmänna Antroposofiska Sällska-
pet i Sverige vill inbjuda er till ett nytt waldorflärarmöte, så är det för 
att stärka modet, inspirera och ge impulser till ett kraftfullt arbete  
i waldorfskolans andra århundrade. 
 Som huvudföreläsare har vi glädjen att välkomna Jost Schieren,  
professor i waldorfpedagogik vid Alanus Hochschule i Alfter, Bonn. 
 Lärarmötets seminarier erbjuder fördjupning i ett stort antal ämnen, 
olika aspekter av den antroposofiska människobilden som den möter 
oss i waldorfpedagogiken. Erfarna waldorfpedagoger delar med sig och 
bjuder in till samtal. 
 När ni väljer seminarium: lägg märke till om ni bör delta i samma 
grupp vid båda tillfällena. Det står i så fall i beskrivningen här i foldern. 
Om inget anges är det fritt att välja efter önskemål. 
 Kulturhuset och Örjanskolan ställer upp med sina lokaler och på 
torsdagskvällen får vi en föreställning med musik och akrobatik med 
Samuel Andersson och hans vänner. 
 Anmälningsblanketten till årets lärarmöte finns på hemsidan för 
Antroposofiska Sällskapet/Pedagogiska Sektionen. Det går också bra  
att skriva ut anmälningsblanketten och skicka den med PostNord.  
Se uppgifterna på baksidan av programmet.

Hjärtligt välkomna till Svenskt Waldorflärarmöte 2020!

KONFERENSPLATS
Kulturhuset och Örjansskolan, Ytterjärna
www.kulturhuset.nu och www.orjanskolan.se 

ANMÄLAN  OCH KONFERENSAVGIFT
Anmälan fylls i digitalt via länken www.antroposofi.nu/pedagogik
Det går också bra att skriva ut anmälningsblanketten och fylla i den för hand,
den skickas då till:
Sekretariatet för lärarmötet, 
c/o Malte Nordling
Bovallen 3
726 92 Skultuna

Observera att varje deltagare måste fylla i sin egen anmälningsblankett oavsett 
om det sker en gruppbetalning från skolan. Anmälning är giltig först i och med 
fullgjord inbetalning på vårt plusgirokonto 457 27 90 - 6 

Ordinarie konferensavgift är 1 600 kr (inkl mat och kaffe under konferensen).  
OBS! Betalning före 1 januari 2020 ger 200 kr i rabatt = 1 400 kr. 

BOENDE 
Grupplogi kan bokas på Örjanskolan, 30 platser – se anmälningsblanketten.  
Boka rum själv på: Ytterjärna hotell, rum bokas via telefon 08-554 302 00  
eller via mejl: info@ytterjarnahotell.se 20% rabatt för lärarmötesdeltagare  
vid bokning via mejl eller telefon. Kulturcentrum Järna, rum av enklare  
vandrarhemsstandard kan hyras (endast) via mejl: info@kulturcentrum.nu  
Håknäs Vandrarhem 08-551 50 22 
Det finns också hotell i olika prisklasser i Trosa och Södertälje.  

KONTAKT
Sekretariatet för waldorflärarmötet
c/o Malte Nordling, Bovallen 3, 726 92 Skultuna 
Mobil Malte: +46 70 720 03 23 e-post: malte.nordling@vwaldorf.se 
Marcel Desax, Mobil Marcel: +46 73 205 45 01 e-post: marcel.desax@gmail.com

Konferensen arrangeras av Pedagogiska sektionen inom Fria Högskolan  
för Antroposofi  
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Seminarier 2020
1 Studium av ”Naturiakttagelse, experiment, matematik  

och högre kunskapsstadier” av Rudolf Steiner Daniel Andersson

2 Eurytmiämnets läroplan Maria Linden Tell

3 Designa en gemensam skolträdgård Henrik Andersson, 
Elinor Floding

4 Målning Janne Silvasti

5 Den röda tråden i folksagor, myter och i waldorf- 
pedagogiken Jens Möller

6 Berättande från låg- till högstadiet Maria Eloranta

7 9-årsåldern och 12-årsåldern. Två viktiga faser i barnets  
utveckling. Fysiologiska och själsligt-andliga aspekter.

Göran Nilo, 
Henri Quarfood

8 Nätverksmöte – Sinnesintegrerande rörelseträning Solveig Tjärnstig

9 Flöjtspel Malte Nordling

10 Geometri i waldorfskolan Kjell Samuelsson

11 Handfärdighet viktigare än någonsin Carin Ericsson

12 Den svarta tavlans unika, materiella och 
performativa egenskaper 

Marius 
Wahl Grahn

13 Waldorfpedagogik och Gert Biesta Johan Green

14 Waldorf Education and the development  
of the human I Jost Schieren

15 NO-undervisning i klass 1–6 Leif Tjärnstig
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FREDAG 31 JANUARI

TORSDAG 30 JANUARI

För en mer detaljerad beskrivning av seminarierna, läs i bilagan  
till programmet. Vid de båda seminarietillfällena kan du välja två  
olika seminarier men vissa kräver närvaro båda dagarna. 

Receptionen öppnar. Utdelning av konferensunderlag

Välkomna. Inledning   

Jost Schieren. Lecture 1  

Waldorf pedagogy and the consciousness of our time                    

Kaffe och te i Kulturhuset 

Seminarium 1

Middag       

Musik- och cirkusföreställning med Samuel LOPPTOK   

Andersson/looptok.com

Caféet är öppet          

God morgon med sång

Jost Schieren Lecture 2

Kaffe och te i Kulturhuset 

Seminarium 2

Lunch i Kulturhuset  

Sång   

Jost Schieren Lecture 3   

Avslutning


