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Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem
Välkommen till FSWFs höstseminarium!
10 – 11 oktober 2014 på Kulturhuset i Järna

!

!

Hur möter vi barnets behov i de olika utvecklings stadier det genomgår?
Vad är förväntningarna på förskolan/skolan/fritidshemmet i övergångarna,
där barnen är som mest sårbara?Vilka fysiologiska förändringar
måste vi ta hänsyn när vi formar vår pedagogik?

I samarbete med Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd (RWS) vill
FSWF inbjuda till höstens fortbildningsdagar med temat:

!

Övergångar hos barnet från från födelsen tills 14:e året– dess betydelse
och konsekvenser i pedagogiken

!

I programmet ingår föredrag, olika arbetsgrupper och FSWFs årsmöte .
Efter maten på fredagen samlas fritidspedagogerna på Örjanskolans
fritidshem.

!

Det mesta av programmet äger rum på Kulturhuset. Fritidshemmet vid
Örjanskolan, waldorfskolan som ligger nära Kulturhuset, kommer vara en
samlingsplats för fritidspedagogerna. Kulturcentrum Järna (tidigare Rudolf
Steinerseminarium), med sina karakteristiska byggnader och vackra
trädgård, ligger i Södertälje kommun ca 5 mil söder om Stockholm.

!

Kursavgiften är 1200:- /deltagare. I avgiften ingår samtliga föredrag och
arbetsgrupper under helgen. Kvällsmat fredag, lunch lördag samt kaffe/te
för- och eftermiddag ingår (Obs - meddela allergier på anmälan). Anmälan
till seminariet sker genom att kursavgiften betalas in på RWSs plus giro

490775-4.

!

Anmälan är bindande och återbetalas ej. Anmälningsblanketten, en per
deltagare, skickas till RWS, Box 55689, 10215 Stockholm, alt. mailas till
rws@waldorf.se, eller geseke.lundgren@telia.com. Blanketten kan även
laddas ner från FSWFs hemsida www.waldorffritids.se

!
!
!
!

!

Sista anmälningsdagen: 26 september 2014

Boende: Enkelt boende i klassrum kan ordnas av RWS. Det måste anmälas
och betalas (150 kr./natt inklusive frukost) i samband med anmälan till
seminariet. Ta med egna sängkläder.

!
Tips! Om ni vill boka in ett annat boende, gör det så snart som möjligt!
!

Haknäs vandrarhem: Tel. 08-55150221 haknas.vandrarhem@gmail.com
Kulturcentrum Järna: Tel.08-55430251 info@kulturcentrum.nu

!
!

Vägbeskrivningen
Med bil : Kör E4, avfart trafikplats Järna (141). Kör vänster (ej mot Järna samhälle)
mot Ytterjärna, väg 57/219 mot Nyköping ca 2 km.Avtagsväg vänster vid skyltar mot
bl a Kulturhuset och Vidarkliniken. Parkering är gratis. Parkeringplan på
vänstersida.
www. resplanerare.resrobot.se ger snabb, detaljerad och lättillgänglig information om
resor och resekombinationer för alla typer av färdmedel.
Kollektivtrafik: Pendeltåg från Stockholms C till Södertälje C eller Södertälje
Hamn för byte till pendeltåg mot Järna/Gnesta. Stig av på Järna Station Byt där till
buss 784/785 mot Norrvrå/Mörkö. Gå av på hållplats Stensta (vissa turer går ända in
till hpl "Rudolf Steinerseminariet") därefter promenad ca 10 min till Kulturhuset.
Bussalternativ: Länstrafiken Sörmland buss 702 från Södertälje C eller Södertälje
Hamn till hållplats Stensta. Buss 702 går även från Trosa.
Stockholms Lokaltrafik
08-600 10 00
www.sl.se
Länstrafiken Sörmland
0771-22 40 00
www.lanstrafiken.se

Kontaktuppgifter:
Irene Lotz tel. 0121- 10740 irene.lotz@telia.com
Camilla Gustafsson tel. 070 – 2837124 camilla@waldorffritids.se
Geseke Lundgren geseke.lundgre@telia.com alt. rws@waldorf.se

!
Varmt välkomna kära kollegor!

PROGRAM för höstens fortbildningsdagar på Kulturhuset Järna 2014

!
!
Fredag 10 oktober
!

13.30 Upptakt
14.00 FSWF Årsmöte
15.30 Fika och samtal, informations- och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor för
waldorf fritidspedagogernas verksamheter
16.00 Vers och välkommen. Föredrag: Barnets utveckling ur medicinsk perspektiv:
Fri lek, kreativitet, auktoritet, samvete – mognadsfaser 3 - 6 - 9 – 12 -år (Jackie
Swartz, Kristian Holmberg, Ursula Flatters)
18:30 Kvällsmat
19.45 Samling på Örjanskolans fritidshem. Verksamhetsansvarig Isa Tibbling hälsar
oss välkommen. Hon berättar ur sin sagoskatt för kvällströtta fritidpedagoger innan det
är läggdags.

!
Lördag 11 oktober
!

8.30 Sång
9.00 Fortsättning av fredagens föredrag: Barrnets utveckling ur medicinsk
perspektiv: Fri lek, kreativitet, auktoritet, samvete – mognadsfaser 3 - 6 - 9 – 12 –år
(Jackie Swartz, Kristian Holmberg, Ursula Flatters)
11.00 Te/ Kaffe
11.30 Arbetsgrupper (Obs! Skriv in din valda gruppens nr. i anmälan)
13.00 Lunch
14.30 Arbetsgrupper
15.30 Te/Kaffe
16.00 Föredrag: Barnets kreativitet; Eterkroppens frigörelse ger barnet tillgång till sin
egen kreativitet. Hur ser och arbetar vi med det i förskole- och skolåldrarna? ( Geseke
Lundgren, Christina Di Marco)
17.00 Avslutning

!
!
Lördagens Arbetsgrupper
! 1) Småbarnskollegium: Rytmer, näring, sömn ( Eva Fröman)
2) Handgestspel (Ronit Körner)

3) Förskolechefskollegium, systematisk kvalitetsarbete (Amelie Wallmark)
4) Träarbete med barn på förskolan, klass 1, klass 3 , klass 6
”En upptäktsresa med kniven” (Göran Ekman)
5) Målning (Ia Leander Engström)
6) Förskola, förskoleklassen, eleven i klass 1, metodik och didaktik för 6-7 åringar
(Jackie Swartz, Geseke Lundgren, Christina Di Marco)
7) Eleven i klass 3, metodik och didaktik för 9-10 åringar
(Kristian Holmberg, Anna Ljunqvist
8) Eleven i Klass 5, metodik och didaktik för 12-13 åringar.
(Ursula Flatters, Andrew Sebzda)

Anmälan

till Höstseminariet

!
10-11 oktober 2014 på Kulturhuset i Järna
!
!

Anmälan sker genom att kursavgiften på 1200:-/deltagare, plus evt. kostnaden för övernattning,
betalas in på RWS plusgiro 490775 - 4. Anmälningsblanketten finns även
på FSWFs hemsida www.waldorffritids.se

!

Anmälan skall ske skriftligt. Är ni fler som skall anmälas samtidigt kopiera blanketten.
Anmälan är bindande och återbetalas ej. Den gäller som faktura.: Organisationsnr: 802403-2040

!
Sista anmälningsdagen: 26 september 2014
!
!
Namn:.…………………………………………………………………………………………
!
!
Fritidshem (namn och adress) …………………………………………………………………
!
…………………………………………………………………………………………………..
!
!
Telefon dagtid:.…………………………. Mobil:.……………………………
!
!
Önskar du sovplats ordnat genom RWS (150 kr:-/natt inkl frukost)

Fredag ja / nej Lördag ja / nej (sängkläder medtages, täcke och kudde finns)

!
Maten:_Specialkost/allergier……………………………………………………………………
!
Val av arbetsgrupp (listan finns på programmet) Nr. …………………….
!
Skicka eller maila din anmälan till
!
RWS, box 55689, 10215 Stockholm eller maila till
rws@waldorf.se, alternativt geseke.lundgren@telia.com

!
!

Om du är medarbetare på ett fritidshem som är medlem i Föreningen Sverige
Waldorfpedagogiska Fritidshem kan du ansöka om ekonomisk hjälp, i första hand resebidrag.
Ansökan skall göras till irene.lotz@telia.com eller camilla@waldorffritids.se innan du anmäler
dig till seminariet.

!

Väl mött och hjärtligt välkomna!

Kallelse och dagordning till årsmöte 2014	


!

Tid: Fredag 10 oktober 2014 kl. 14.00	


	


Plats: Kulturhuset Rudolf Steiner Seminariet Järna	


!
1. Mötets öppnande samt godkännande av kallelse och dagordning.
!
2. Val av mötesordförande.
!
3. Val av mötessekreterare.
!
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
!
5. Genomgång av föregående protokoll.
6. Verksamhetsberättelse 2013.

!

7. Rapport från Styrelsen

!
8.
!

Årsmötet 2015
Bokslut och revisionsberättelse.

9.. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Val av styrelsen:

!

Val av ordförande: Nyval på 2 år
Val av sekreterare: Omval på 1 år.
Val av kassör: Omval på 1 år
Val av 2 st ledamöter: Omval på 1 år.
Val av 2 st suppleanter: På 1 år.
Val av 2 revisorer: På 1 år.
Val av valberedningen.3 personer: På 1 år

!
11. Övriga frågor.
!
12. Mötet avslutas
!

FSWF/ Ordförande Irene Lotz	


!
!

!

FSWFs föreningsmöte 26 april 2014 vid Martinskolans
fritidshem, Stockholm!
!

1.

Mötets öppnande samt godkännande av kallelse och dagordning. Irene Lotz öppnar
mötet. Kallelsen godkände	


2.

Val av mötes ordförande. Susanne Wallenberg.!

3.

Val av mötessekreterare. Camilla Gustafson!

4.

Val av två justerare. Bengt Engberg och Amparo Valencia!

5.

Genomgång av föregående protokoll årsmöte 2013. Camilla läser upp protokollet
från årsmötet 2013 vid Söderköping.!

6.

Rapport från Styrelsen. En presentation om styrelsens arbete sedan årsmötet i
Söderköping. En kort beskrivning fanns med i utskicket inför vårseminariet.
Föreningens årsmötet 2015 kommer att vara på våren. Valberedningens medlemmar,
Gabriella Feuk och Gabriella Munoz, berättade om valberedningens arbete nu och
fram över. De vill gärna att flera hör av sig, till valberedningen och styrelsen, med
förslag inför styrelsevalet på höstens årsmöte. !

7.

Val av ordinarie styrelseledamot (nyval). Susanne Wallenberg, som adjungerades till
styrelsen våren 2014, valdes till styrelseledamot. Hon lämnar därmed sin post i
valberedningen.!

8.

Val av medlem i valberedningen (nyval). Gabriella Munoz, valdes till
valberedningen. Hon ersätter Susanne Wallenberg!

9.

Tillbakablick på höstseminariet i Söderköping 2013-11-17. Amparo Valencia
berättar om innehållet på seminariet och att det var väldigt trevligt att hålla i
sammankomsten. Det blev 24 deltagare på lördagen.!

10. Årsmötet och Höstseminariet 2014. Föreningen kommer att ha sitt årsmöte nu på
hösten 2014. Göteborg är väldigt intresserade av att hålla i det. Josefinaskolan är också
intresserade att ha ett seminarium i framtiden.!
11. Rapport från möte med Waldorf Lärarhögskolan och Waldorffederationen
14-04-25. De har tagit kontakt med FSWF för att de vill ha ett samarbete i framtiden.
Det skulle vara en hjälp i arbetet om föreningen kunde känneteckna 10 saker som är
viktiga för att vi ska kunna kalla oss för waldorffritids. Det är viktigt att de som
har intresse för att gå utbilningen anmäler det nu, till både rektorerna och WLH, även
om skolstart tidigast kan bli VT 2015. Utbildningen kommer inte att kosta någonting.!

12. En gemensam studiedag. Föreningen vill till hösten prova att införa en gemensam
studiedag den 10 oktober. Höstseminariet kan då börja på fredag eftermiddag, en
arbetsdag, och avslutas på lördagen. !
13. Enkätsvaren. I styrelsen arbetar Irene och Amparo med uppgifterna i enkätsvaren
som kom in under vårterminen 2013. På höstseminariet i Söderköping kunde alla
deltagare se en sammanställningen av svaren som kommit in. De finns även
tillgängliga som excel dokument.!
14. Övriga Frågor. Maria Nilsdotter vill att en utvärdering av enkätsvaren finns i
pappersform.!
15.

Avslutning. Mötet avslutas.!

!
!
!
Vid protokollet:	

!

!

!

Justerad av:!

Camilla Gustafson	

 	


	


	


Bengt Engberg

Sekreterare:!!

Amparo Valencia

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

!
!
Faktura medlemsavgift till FSWF för läsåret 2014/2015
!

Medlemsavgiften är 0.4 % på fritidsmedarbetarnas bruttolönesumma, dock lägst
1000:- och högst 6000:-. Medlemskapet gäller läsårsvis. Medlemsavgiften betalas in i
början av läsåret, och bör vara oss tillhanda till höstlovet.

!
!

Avgiften beräknas på total bruttolönesumma för fritidsmedarbetare innevarande läsår
__________________________________

!

Avgift att betala in till FSWF för 2014/2015
_______________________________________

!
!
Fritidshem: ___________________________________________
!
Adress: _______________________________________________
!
______________________________________________________
!
Telefon _______________________________________________
!
Kontaktperson _________________________________________
!
Antal fritidsmedarbetare _______
!
E-postadress ____________________________________
!
!
Avgiften sätts in på plusgiro 76 80 16 – 8
!
!
Kopiera detta papper och behåll ett exemplar, skicka originalet till:
!
!
FSWF
Olle Andersson
Dagsbergavägen 6A
60350 Norrköping

!
!
F-skattsedel finnes
!

