Boksidor och isklumpar
Barnledarutbildning
”Kunskap är inte att fylla en vas utan att tända en eld”

Stiftsgården Rättvik 4-5 mars 2020

Foto: Marlene Jernberg

I denna nya, unika kurs får du som arbetar med barn inom t ex
kyrkan och förskolan kunskap, inspiration och tips om hur du
kan arbeta med läslust, barn i kris, energi, elavbrott, säkerhet,
naturkunskap, tidsresor med mera. Få tips och inspiration för en
annorlunda och lättsam pedagogik i dessa ämnen. På kvällen finns
tillfälle att uppleva en kulturvandring genom tid och rum med
mörkret som vän och hela Siljan som följeslagare på resan.

Varmt välkommen!
Onsdag 4 mars

9.30
Kaffe/te och smörgås
10.00
Välkommen och information
10.15
Barn i kris
		
Att förbereda barn för kriser och
		
katastrofer. Kunskap och 			
		
tips på aktiviteter för barn.
Foto: Marlene Jernberg
		Ulrika Lissmyr, Lissmyr Ord & Idé
12.00
Lunch
13.30
Energiinformation/Elavbrott /Miljö
		
Kunskap och tips på lättsamma aktiviteter för barn inom
		
dessa ämnen på ett pedagogiskt och roligt sätt.
14.30
Eftermiddagskaffe
15.00
Säkerhet
		
Förebyggande säkerhet i barns miljöer.
16.00
Delatid, vi delar tips och erfarenheter med varandra
17.00
Middag
18.30
Ulrika tar oss med på en kulturvandring genom tid och 		
		
rum med mörkret som vän och
		
hela Siljan som följeslagare på resan…
20.15
Kvällsfika
I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll.
Alla som önskar närvara är varmt välkomna!

Torsdag 5 mars
8.00
9.00		
		
10.30
11.00
		
		
		
12.00
13.00
13.45
14.15
14.30

Frukost
Historia, Tidsresans och miljöns betydelse och olika
upplägg när man arbetar med historia.
Förmiddagskaffe
Naturkunskap/Läslust
Här pratas det boksidor och isklumpar. Utepedagogik, 		
naturkunskap blandas med böcker, läslust och berättande.
Du får inspiration och tips på upplägg.
Lunch
Naturkunskap/Läslust, fortsättning
Delatid, vi delar tips och egna erfarenheter med varandra
Utvärdering och avslutning
Eftermiddagskaffe

Efteråt ges tillfälle att köpa Ulrika Lissmyrs böcker och få dem
signerade.

Kursledare är Ulrika Lissmyr – en
dalkulla och ordkonstnär med glimten
i ögat, som efter många år som lärare
för barn i lägre åldrar valt att utveckla
sin passion för historia, berättande och
skrivande. Den passionen har lett till
många uppdrag som författare, tidsresekåsör, tidsreseguide, föreläsare och
kultursamordnare. Under fem år har
hon även hörts som krönikör i P4 DaFoto: Ida Melin
larna Sveriges Radio. Under många år
har hon arbetat för Civilförsvarsförbundet som instruktör,
utbildare och föreläsare inom säkerhet, energi, elavbrott, barn i
kris med mera.

Kursavgift:				
Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc				
Enkelrum med wc (dusch i korridor)			
Dubbelrum med dusch & wc
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider)

2 400 kr
2 060 kr
1 810 kr
1 810 kr / person
1 275 kr

Upplysningar:
Jannike Wåhlberg, tel 010-160 80 64,							
e-post: jannike.wahlberg@stiftsgardenrattvik.se
Anmälan senast 4 februari (i mån av plats anmälan senare)
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01,
bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig 		
till våra kurser!
Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart.
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen
du får en månad innan din planerade vistelse hos oss.
Med reservation för ändringar.
Avbokningsregler
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras
endast kursavgift.
Kursavgift
Kost/logi
		
28-15 dagar före kursstart
50 %
-14-0 dagar före kursstart
100 %
50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470- 0050.
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