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Fritidspedagogernas rikskonferens 2015
Fritidshem – där man får vara den man är och bli den man vill bli
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Konferens för 
hela arbets-
laget. Gå fyra 
så bjuder vi 

rektor!

Nyhet
!

I samarbete med: 
tidningen



Fritidspedagogernas rikskonferens 2015 
Fritidshem – där man får vara den man är och bli den man vill bli

Marianne Dahl och Micael Dahlén 
byter föreläsningstid i Kalmar. 
Med reservation för ändringar.

Vi är olika. Det är i olikheten som nya idéer och innovationer trivs. Föreläsarna på 
Fritidspedagogernas rikskonferens 2015 beskriver hur man kan rigga en verksamhet med 
avstamp i elevernas behov och intressen. Uppdraget är att ge dem många chanser att växa 
personligt, socialt och kunskapsmässigt. 444 000 elever i fritidshem betyder lika många 
möjligheter till ett ännu bättre Sverige.

08.15  Registrering
Kaffe/te med smörgås

09.00
Välkommen!

09.10
Digitala verktyg 
– leka fram en virtuell social kompetens
Åsa Anevik arbetar för IKT-nyfikna fritidshem
Hur gör man för att starta eller utveckla ett lä-
roplansstyrt IKT-arbete med fritidspedagogiska 
förtecken? Fritidspedagogen och bildläraren Åsa 
Anevik visar vad det innebär att titta på nuläge, 
målbild och metoder för att ta sig till önskat 
läge. Hon ger exempel på hur man med digitala 
verktyg kan skapa lärsituationer 
där förmågorna övas sam-
tidigt som eleverna lär sig 
hantera modern teknik. På 
lekens och skapandets vill-
kor, så klart!

10.15
Fritidspedagogers uppfattningar om elevers 
relationer – vad betyder det att uppmuntra 

vissa relationer och undvika andra?
Marianne Dahl arbetar för fritidshem 
som utvecklar ett yrkesspråk om olika 
kvaliteter i elevernas relationer

Hålla sams och inte bråka, det är normen 
för önskvärda relationer på många fritidshem. 
Men eleverna behöver utmanas i sina relationer, 
visar Marianne Dahl i sin avhandling. 1) Konstru-

era miljöer och aktiviteter, 2) vara nära eleverna, 
3) övervaka dem eller 4) korrigera och träna dem. 
Hon diskuterar vad de fyra olika sätten att arbeta 
med relationer betyder för elevernas lärande. 
Genom att få syn och sätta ord på de egna fö-
reställningarna blir det lättare att stödja alla 
elever att ta plats på fritidshemmet.

11.15
Kaffe/te med frukt

11.45
Fritidspedagogiskt lärande från tidig 
morgon till sen eftermiddag
Jonas Wallman arbetar för en verksamhet som ut-
manar elevernas lärande - individuellt och i grupp
Alla elever har idéer om vad de vill göra på fri-
tidshemmet. Det är prisbelönade Jonas Wall-
mans utgångspunkt när han tillsammans med 
kollegorna bygger upp ett variationsrikt lärande 
under hela skoldagen. Den viktiga rasten, led-
ningens betydelse, föräldrastöd, trygghet och 
utmaning, lekfullt ledarskap i både nya och väl-
kända aktiviteter - allt är viktiga delar för att 
skapa en helhet. Vi får en färgstark 
bild av hur man får fatt i, gör 
verksamhet av och utmanar 
eleverna utifrån deras idéer 
på Erlaskolan.

12.45
Lunch

14.00
Leka för livet – en barnslig rättighet
Jessica Bergkvist och Helena Fuhrman arbetar för 

lekskickliga fritidshem som utnyttjar 
miljöerna utomhus och inomhus

I leken använder eleverna sin 
fantasi, de bearbetar erfaren-
heter, löser problem, förhand-

lar, samspelar och tolkar egna 
och andras känslor. I leken kan 

fritidspedagoger stödja och coacha varje 
elev i livets sociala spelregler. Men är all lek ok? 
Styrd eller fri lek? Hur kan man höja nivån på 
leken? Med tips och idéer från verksamhet både 
inne och ute diskuterar fritidspedagogerna Jessica 
Bergkvist och Helena Fuhrman lekens syfte, inne-
håll och former.

15.00
Kaffe/te med kaka

15.30
Se vem barnet är och kan bli
Micael Dahlén är ekonomiprofessorn vars favorit-
färger på nagellack är svart och lila
Se potentialen i det udda, uppmuntra barn till 
att bli sina hela jag. Micael Dahlén vänder upp 
och ner på de normer som vi förväntas inordna 
oss i - han frågar sig vad vårt samhälle 
skulle kunna utvecklas till med 
fullt ut fria individer. När du 
går från föreläsningen är ris-
ken stor att du ser på dig själv 
och dina elever på andra sätt.

16.30
Avslutning

Program

Med din 
telefon, ipad 
eller dator 

testar vi på en 
gemensam 

frågesport
 

Ny 
forskning

Årets 
fritids-
pedagog
2014

Författare 
till boken 

”Inspiration - 
meningsfull 
verksamhet”

En av 
Sveriges mest 
efterfrågade 
föreläsare

I samarbete med: 
tidningen



”Det här är årets bästa tillfälle att ta del av 
ny kunskap från forskare och samtidigt låta 
sig inspireras av andra fritidspedagoger. 
Här utvecklar vi vår yrkesroll och stärker vår 
yrkesidentitet. Alla som deltar får en riktig 
tankeställare om hur vi kan utveckla oss 
själva och bli bättre på det vi gör. Rikskon-
ferensen är viktig och har högt anseende.”

Jessika Jansson, fritidspedagog
Stene skola, Kumla

”Är du fritidspedagog så måste du gå på 
Rikskonferensen. Det är där du träffar och 
byter tankar, idéer och erfarenheter med 
kollegor från hela landet. Bäst effekt blir det 
om alla fritidspedagoger från samma skola 
får samma input. Det är då det händer saker 
på din arbetsplats.”

Patrik Hultgren, fritidspedagog
Hökåsen skolan, Västerås

”Vi åkte hit från Bollnäs i en buss full med 
24 fritidspedagoger och tre rektorer. Riks-
konferensen är en del av vår satsning på 
mer kompetensutveckling och fortbildning 
för våra fritidspedagoger. De är viktiga och 
deras yrkesroll behöver lyftas.”

Petra Bruce, rektor
Granbergsskolan, Bollnäs
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Illustration: Helena Davidsson Neppelberg



Boka nu!
Konferens                               Fritidspedagogernas rikskonferens 2015 
                           Fritidshem – där man får vara den man är och bli den man vill bli
                   
För dig som är                       fritidspedagog och lärare i fritidshem

Datum och plats                   Onsdagen 4 november i Stockholm 
                           Onsdagen 18 november i Göteborg
                           Onsdagen 25 november i Malmö
                           Onsdagen 2 december i Kalmar
                                                   
Pris                              2 500 kr exkl moms. I priset ingår kaffe och lunch
                           Specialerbjudande: Gå fyra så bjuder vi rektor.
                           Ange alla fem deltagares namn och e-post i formuläret på webben
                           och märk anmälan med ”4+” i rutan Övrigt                       

Anmälan och                 www.lararfortbildning.se 
bekräftelse  Lärarfortbildning AB, Box 12060, 102 22  Stockholm

                                   Anmälan är bindande.  Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan person 
   på beställande arbetsplats. Bekräftelse skickas senast tre veckor före konferensen

Kontaktpersoner                   Monica Franc, konferenskoordinator
   monica.franc@lararfortbildning.se • 08-737 68 15 • 08-737 68 00

   Michael Karlsson, projektledare
                                       michael.karlsson@lararfortbildning.se • 08-737 66 96 • 08-737 68 00

Följ oss på Twitter: #fritidshem

eller gilla oss på Facebook

Erbjudande!Gå 4, så bjuder vi rektor.

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

I samarbete med: 
tidningen


