Vårseminarium 2011
6-8 maj
Äntligen är det dags igen!
Nu får vi återigen en möjlighet att träffas, alla härliga waldorffritidspedagoger från hela
Sverige. Ta chansen att träffa dina kolleger, utbyta tankar och erfarenheter och
naturligtvis; fördjupa dina pedagogiska kunskaper ytterligare. Kunskaper som kan stötta
dig i din roll som fritidspedagog och som kan ge dig en fördjupad mening med ditt arbete.
På vårträffen i Kungälv erbjuder vi dig kunskap, rörelse, god mat, möten och naturligtvis
många skratt. Vår härliga och trivsamma personalgrupp kommer att göra allt för att göra
din vistelse här så givande som möjligt.
Birgitta Provins kommer att lotsa oss igenom en del av den antroposofiska skärgården.
Hon har arbetat många år på bland annat Fredkullaskolan med eurytmi och läke-eurytmi.
Hennes antroposofiska grund är oerhört gedigen och hon har även arbetat med
vuxenutbildning. Vi vill verkligen ta vara på hennes kunskaper och låta alla er andra ta del
av dessa också. Birgitta är en mästare på att bemöta och stötta barn i behov av särskilt
stöd.
Idag möter vi många barn med inkarnations-obalanser. Detta kan bland annat ta sig
uttryck i hyperaktivitet. Med en förståelse för Steiners sinneslära kan vi vägleda dessa
barn på ett fint sätt. Birgitta kommer att betona de fyra lägre sinnena som ju är grunden
till de övriga. Delar vi samma förståelse inför detta och arbetar för att stötta barnen i
erövringen av dessa kan vi ge dem en så god och stabil grund som möjligt att stå på. Det
kan också vara fint att kunna förklara vad vi egentligen gör för undrande föräldrar.
Även nio-åringen kommer att lyftas under dagen. Dess vedermödor och utmaningar
kommer att belysas för att vi ska förstå vad barnen går igenom och därmed kunna finnas
till hands på bästa möjliga sätt.
Birgitta kommer även att delge oss sina kunskaper i eurytmi då vi under dagen kommer
att få prova på denna fantastiska rörelseform.
Vår kära medarbetare på Fredkullagården, Annika Bergerson, kommer tillsammans med
oss vika en riktigt fin och avancerad ask. Den kan man komma hem och imponera med.

Vi önskar er alla riktigt välkomna till västkusten, till Fredkullagården i Kungälv.
Agneta, Inger, Hanna, Kalle, Anna-Karin, Åse, Annika, Catarina

Hemsida: www.fritids.se

