Forum för kyrkans barnverksamhet 31.1 - 2.2.2019
Plats: Original Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center 101, Vasa
Mål och innehåll
Forum 2019 tar fasta på språk, berättande och interaktion. Vi frågar oss hur vi som församling kan
kommunicera vårt budskap på ett sådant sätt att det når fram till de barn som vi kommer i kontakt
med. Dagarna ger oss möjlighet att lära mera om hur vi uttrycker oss, hur vi agerar med kroppen, att
det handlar om mycket annat än språket. Föreläsarna representerar sakkunskap från sina respektive
områden. Vi har för första gången Utbildningsstyrelsen med i programmet. Charlotta Rehn ser fram
emot att få träffa er alla, församlingarnas barnledare är för henne en ny bekantskap. Förutom aktuella
och inspirerande föreläsningar och work shops ser vi fram emot att mitt i en bråd vardag få stanna
upp ett tag, bli inspirerade, träffa kolleger och äta god mat - denna gång i centrala Vasa.
Medverkande
Sandra Strömvall, har bl.a. gjort manus och regi till Hajbos julkalender, Svenska Yle. Ann-Katrin
Svensson, professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande, författare till böckerna Språkglädje
och Barnet, språket och miljön: från ord till mening. Charlotta Rehn, sakkunnig inom småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen. Lena Sågfors, bibliotekspedagog, Vasa stadsbibliotek. Linda
Ahlbäck, fortbildningsplanerare, Centret för Livslångt Lärande. Linnéa Ekstrand, konstnär och
grafiker, Borgå. Johanna Nyqvist, barnledare inom småbarnspedagogiken i Nykarleby stad. Jenny
Pulkkinen, språklärare och Anna Finell, speciallärare, båda från Nedervetil. Jenny har gjort text och
musik till mässan Vi får säga pappa och leder barnkören Kungens ungar. Gunilla Nyman och Cecilia
Åminne är lärare inom barnledarutbildningen på Seurakuntaopisto Kredu campus, Nykarleby. Lucas
Snellman, ledande sakkunnig för kommunikation, KCSA. Maria Sten, sakkunnig för vuxenarbete och
kultur, KCSA. Mirva Sandén, sakkunnig för barn och skola, KCSA. S
 tefan Myrskog, ledande
sakkunnig för Kyrkans verksamhet, KCSA.
Information
Marianne Asplund, utbildningschef, 044-768 4428, marianne.asplund@kredu.fi
Susann Friman, enhetschef, 044-755 5622, susann.friman@kredu.fi
Anmälan
Anmälan görs till domkapitlet i samband med din församlings utbildningsplan för 2019. Man kan också
anmäla sig genom att fylla i anmälningsblanketten på www.kredu.fi senast 31.12.2018. Obs! De som
ska övernatta bokar själva rum på Sokos Hotel Vaakuna via e-post sales.vaasa@sokoshotels.fi eller
per tel. 020 780 8850 senast 31.12.2018. Uppge om du vill ha enkelrum eller dubbelrum, vem du i så
fall delar rum med samt eventuell specialdiet. Uppge också som bokningskod “forum”.
Seurakuntaopisto Kredu campus skickar sedan faktura på hela deltagarkostnaden till arbetsgivarna.
Kostnader
Delat dubbelrum 320 € per person (inkl. logi, måltider, program). Enkelrum 390 € (inkl. logi, måltider,
program). Endast måltider och program (inte hotellfrukost) 220 € per person. Man kan delta i
hotellfrukost även om man inte övernattar. Priset är 12 €/person/dag och man bokar frukosten i
samband med anmälan.
Arrangörer
Arrangörer är Kyrkans Central för det Svenska arbetet (KCSA) och Seurakuntaopisto Kredu campus.

Välkommen!

PROGRAM
Torsdag 31.1.
17.00 Middag
18.00 Välkommen!
18.30 Konsten att få barn att agera i berättelser. Sandra Strömvall.
20.00 Vasa svenska församling berättar om sin verksamhet
21.00 Kvällste med tilltugg
Fredag 1.2.
09.00 Gomorron! KCSA
09.15 Språk och känslor- våra uttryckssätt. Ann-Katrin Svensson.
10.45 Må bra-pass
11.15 Småbarnspedagogiken idag. Charlotta Rehn.
12.30 Lunch
13.30 Work shops
a) Samarbete mellan församling och kommun.
Mirva Sandén, Charlotta Rehn.
b) I berättelsen finns magin. Lena Sågfors, Linda Ahlbäck.
c) Barnets intresse i fokus - mitt förhållningssätt. Johanna Nyqvist.
d) Konst och känslor. Hur uttrycker man sig genom konst? Linnéa Ekstrand.
15.30 Kaffe & tilltugg/frukt
18.00 Middag
19.30 “Vi får säga pappa”. Mässa, Trefaldighetskyrkan. Jenny Pulkkinen, Anna Finell.
Lördag 2.2.
Vi checkar ut
09.00 Gomorron!
Barnens altarskåp - småbarnspedagogik i praktiken.
Gunilla Nyman, Cecilia Åminne, Vasa svenska församling & barn.
09.30 Öppenhet och tydlighet - hur kommunicerar vi? Lucas Snellman.
10.30 Må bra-pass
11.00 KCSA berättar
- Borgå Stifts Handlingsplan för bemötande av övergrepp. Maria Sten.
- Annat aktuellt
12.30 Avslutning
13.00 Lunch
Tack och hej!

