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Vårseminarium 2014	

25-27 april	


!

anordnat av Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem	

och Fritidshemmen vid Martinskolan, Stockholm Söders waldorfskola	


!

!

Nu är det dags igen!	


Vårt stora och brokiga fritidsgäng inbjuder er till en minnesrik helg. Vi lovar att bjuda
på många skratt, god och vällagad mat, naturupplevelser och ett inspirerande och givande innehåll.	


!

!

Att se barnen - om konsten att utvecklas som pedagog

Seminariet introduceras med en föreläsning av Ola Wauge. Målsättningen med seminariet är att belysa och ta tillvara deltagarnas erfarenheter och kunskaper, att tydliggöra både inåt och utåt den gemensamma ledstjärnan för arbetet med barnen. 	


!

Genom föreläsningen och samtal i mindre grupper och i plenum skapas möjlighet och
rum för möten som kan bli en inspiration och kraftkälla i det fortsatta arbetet.	


!

Ola Wauge har varit förskollärare, klasslärare och skolledare på Västerås Waldorfskola i olika omgångar sedan 1987. Ola har också arbetat med trädgård och i många år
deltagit I trädvårdsarbetet vid Rudolf Steiner Seminariet i Järna.

!

Inkvartering av deltagarna kommer att vara i fritidshemmens lokaler. Vi erbjuder
madrasser men ta med er sovsäck, kudde och lakan.	

	

Vi ser fram emot att så många som möjligt kan komma och dela denna helg med oss.	


!

Varmt välkomna kära kollegor!

!
!

!
!
Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem!

HEJ alla kollegor runt om Sverige!!
!
Här kommer lite nyheter om det som hänt i föreningen. En hel del kan ni också ta reda
på genom att läsa igenom årsmötesprotokollet som är med i detta utskick. Under 2013
hade föreningen 17 fridshem som betalande medlemmar. Det har varit roligt med nya
ansikten på våra kurser.!

!

Vid Höstseminariet i Söderköping bjöd fritidshemmet Stallet på en djupdykning i 6åringens utveckling och behov. Från Östersund i norr till Lund och Höör söderifrån kom de
24 deltagande. Årsmötet väckte oväntat engagemang och det kändes som föreningen fick
nytt liv i sig.!

!

FSWFs nya styrelse har jobbat ihop sig vid två möten i Norrköping. Olle Andersson ville
lämna sin plats i styrelsen som kassör men fortfarande vara föreningens ekonomiansvarige. Susanne Wallenberg adjungerades därför som ordinarie medlem till styrelsen och Gabriella Munoz till ersättere för henne i valberedningen.!

!

Styrelsens huvuduppgift efter jul har varit att planera både föreningens Vårseminarium
på Martinskolan i Stockholm och Sommarkursen på Österlen (vecka 26). Inbjudan och
anmälan till vårseminariet finns med i detta brev samt på FSWFs hemsida www.waldorffridtids.se OBS. Sista anmälningsdagen är måndag 17 april. Mera information om
sommarkursen kommer att finnas på hemsidan och, lite senare, med ett utskick i posten. !

!

Ett möte med Waldorf Lärarhögskolan och Waldorffederationen är också inbokat i mitten av april. FSWFs styrelsen hoppas därmed inleda ett framtida samarbete bl.a. kring
waldorf fritidspedagog ut- och fortbildningarna. !

!

En påminnelse: Deltagande i FSWFs seminarier och kurser förutsätter att fritidshemmet
man arbetar på är medlem i föreningen. Kolla gärna med ekonomiansvarig på skolan
eller fritidshemmet om medlemsavgiften har betalats för detta läsår. Använd gärna
medlemsavgiftsavin som finns på FSWFs hemida om man klickar på rubriken Bli medlem. !

!

!
!
Så vill FSWFs styrelse redan nu önska er alla en!
!
Glad Påsk!!
!

Amparo, Camilla, Irene, Lars, Malin, Maria , Susanne

-

!
!
!

Program för vårseminarium på Martinskolan, Söders Waldorfskola
i Stockholm 25-27 april 2014

FREDAG
De som anländer under eftermiddagen och kvällen får en enklare måltid och möjlighet till samvaro.

!
!

LÖRDAG
7.30-8.15
8.30
9.00
10.30
11.00-12.00
12.15
13.15

Frukost
MATSALEN
Presentation av deltagare TORNET/HUVUDBYGGNAD
Föredrag av Ola Wauge TORNET
Fika
CAFE
Återkoppling till föredraget i grupper TORNET/KLASSRUM

19.30

LUNCH
MATSALEN
Samling på skolgården för att gemensamt gå till fritidshemmet
Granen
FSWF:s Årsmöte
GRANEN
Samling på skolgården för att gemensamt gå till skogen.
-Workshop utomhus
- Presentation av fritidsverksamheten på Martin skolan
Middagsbuffe och Fest med mångkulturella inslag MATSALEN

SÖNDAG
8.00-8.45
9.00-9.45
Ca 10.00
11.00
12.00

Frukost
MATSALEN
Erfarenhetsutbyte, utvärdering och avslut
Qigong med Karin
EURYTMISALEN
Städning
LUNCH

13.30-14.30
14.45

!
!

!
!

!

Anmälan till vårseminarium 25 – 27 april vid Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola, Stockholm	


!

Sista anmälningsdag 17 april 2014. Anmälan skall ske skriftligt och är bindande, skicka eller maila
din anmälning till:	


!

Martinskolan	

Fritids/ Sahar 	

	

	

Munstyckevägen 18	

123 57 Farsta	

 	

	


fritids@martinskolan.se	

Telefon Fritids Sahar: 070-688 85 09	


!
!
Är ni fler som anmäler er kopiera talongen och skicka den tillsammans.	

!
Namn:.…………………………………………………………………………………………	

!
!
Fritidshem:.……………………………………………………………………………………...	

!
!
Telefon dagtid:.…………………………. Mobil:.……………………………	

!
Behöver sovplats: 	

 	

Fredag ja / nej 	

Lördag ja / nej (sängkläder/sovsäck medtages)	

!
Jag vill äta följande måltider (ringa in ditt svar):	

!
Fredag kväll 	

 	

ja 	

nej	

!
Lördag lunch 	

 	

ja 	

nej	

!
Lördag middag 	

ja 	

nej	

!
Söndag lunch 	

	

ja 	

nej	

!
För er som åker före lunch på söndag finns möjlighet att göra en enkel matsäck.	

!
Specialkost/allergier……………………………………………………………………………..	

!

Kostnad för seminariet är 1000:-/person. Inbetalningen skall ske i samband med anmälan senast 7
april 2014 till Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola plusgiro 41953-1	

Ange vid inbetalning: Vårsem – Efternamn, Namn, Skola.	


!

Som medlem kan man få ekonomisk hjälp till att komma med på seminariet, antingen som avgiftsbefrielse eller som bidrag till själva resan. Ansökan om ekonomisk hjälp skall göras till styrelsen
(hemsida www.waldorffritids.se) innan seminariet.	


!
!

Hjärtligt Välkomna!

!

Vägbeskrivning till martinskolan med tunnelbana från centralen.	


!

Tunnelbanans gröna linje 18 mot farsta strand. Avstigning vid hökarängen.	

Ta utgången Pepparvägen, sväng höger och ta trapporna till Sirapsvägen. Gå Sirapsvägen fram till
Pepparvägen. Ta då vänster och följ Pepparvägen tills ni korsar Munstyckevägen. Sväng då höger
följ vägen fram till Martinskolan.	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vägbeskrivning med bil ifrån södra länken.	

!
!

Från södra länken ta avfart 4 för väg 73 mot Nynäsvagen	

Kör in på Skeppartunneln	

Håll till vänster där vägen delar sig, följ skyltarna mot väg 73/Nynäshamn och kör in på Nynäsvägen/väg 73	

Vid korsningen Trafikplats Farsta, håll höger och följ skyltarna mot Farsta N C	

Sväng höger till Farstavägen	

Sväng höger till Pepparvägen	

Sväng vänster till Munstycksvägen.	


!

Martinskolan Söders Waldorfskola	

Munstycksvägen 18	

123 57 FARSTA

Årsmöte FSWF lördagen den 16 November på fritidshemmet Stallet, Söderköping

!

1. Mötets öppnande samt godkännande av kallelse och dagordning:
Kallelsen och dagordningen godkändes av mötet. Årsmötet är uppskjutet eftersom vårseminariet i
Orust blev inställt på grund av för få deltagare. Punkt 10 stryks från dagordningen.

!

2. Val av mötesordförande:
Till mötesordförande valdes Gunvor Johansson-Närvä.

!

3. Val av mötessekreterare:
Till mötessekreterare valdes Camilla Gustafson.

!

4. Val av två justerare tillika rösträknare:
Till justerare valdes Susanne Wallenberg och Malin Björnberg.

!

5. Genomgång av föregående protokoll.
Maria Nilsdotter läser upp föregående protokoll från föreningsmötet i Norrköping. Maria måste
maila dokumetet till Camilla Gustafson och föra in punkter enligt dagordning från mötet.

!

6. Verksamhetsberättelse 2011:
Gunvor läste upp verksamhetsberättelsen.

!

7. Bokslut samt revisionsberättelse:
Samtalet på föreningsmötet 2012 i Norrköping visade på missnöje angående redovisning av föreningens ekonomi. Pia Klockljung klarade inte av uppgiften det sista året då hon var överbelastad.
Pia Klockljung har avsagt sitt uppdrag för föreningen och Olle Andersson adjungerades och har tagit över som kassör.
•Irene Lotz läser upp revisionsberättelsen som Maria Hultqist har gjort. (revitionsberättelse bifogas)
•Vad tycker Olle Andersson om att införa brutet räkenskapsår för föreningen?
•Medlemsavgiften skall betalas löpande varje höst från fritidshemmen, inte bara det år som fritidshemmet har deltagande i seminariet. Skicka separat faktura till fritidshemmen i samband med terminsstart.
•Seminariekostnaden kommer att höjas i framtiden. Frågan ställs till mötet om det tror att de finns
möjlighet för fritidshemmen att skicka deltagare om det höjs till 1000:- det verkar inte vara ett hinder för de som är här idag.

!

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

!

9. Val till styrelsen:
a. Ordförande:
b. Sekreterare:
c. Kassör:
d. Ledamot:
e. Ledamot:
f. Suppleant:
g. Suppleant:

Irene Lotz (sitter 1år)
Camilla Gustafson valdes på 1 år.
Olle Andersson valdes på 2 år.
Amparo Valencia valdes på 1 år.
Maria Nilsdotter valdes på 1 år.
Lars Otnes på 1 år.
Malin Björnberg valdes på 1 år.

!

Revisorer på 1 år valdes:

!

Valberedning på 1 år valdes:

!

Maria Hultqvist
Nicklas Fredriksson
Gabriella Feuk
Susanne Wallenberg
Anna-Karin Ekenved

10. Verksamhetsplan 2013
Punkten stryks.

!

11. Rapport från styrelsen Vårseminariet Orust och sommarkursen Vårdingeby:
•Ulrika Johansson arbetade hårt med att få till ett program till seminariet. Det var tänkt att jobba
vidare med enkät svaren tillsammans med Lena Brodal. Tyvärr fick vi ställa in kursen då det var
ekonomiskt ohållbart att hålla seminariet bara för att få till ett årsmöte. Tankar från styrelsen ska vi i
framtiden bara anordna 1 höstseminarium och sommarkursen?
•Sommar hade 15 deltagande och det blev en riktigt lyckad kurs. Irene Lotz var ansvarig från styrelsen och var med på kursen. Calle Christiansen och Annika Bergman var föreläsare.

!

12. Övriga frågor:
• Behöver vi skicka ut både e-post och vanlig post om kursinformation till fritidshemmen?
Kungälv, Mälaröarnas waldorfskola och Josefinaskolan vill bara ha via e-post. Vi provar med dem
och ser hur det fungerar. Fritidshem som inte brukar deltaga regelbundet är det ju bra att skicka
vanlig post till. Camilla Gustafson har koll på utskicket.
• Maria Nilsdotter skriver en bok om waldorffritidsverksamheter. Maria vill gärna att alla skriver
något till bidrag. Vad är viktigt för arbetande/ blivande fritidspedagoger att läsa som information
och skapa inspiration?
• WLH vill ha med en fritidspedagog från FSWF styrelse i deras styrelse. Ingen från styrelsen känner att de kan ta sig an uppdraget eftersom de ej ersätter resekostnader.
• Irene Lotz har för FSWFs räkning varit med vid upptakten till flera inspirations möten som bl.a.
hantverksläraren Calle Christensen och Bothmer gymnastikläraren Gunilla Wennerholm har ordnat för att utveckla och förverkliga en ny form av utbildning riktad mot Bothmergymnaster – eurytmilärare - hantverkslärare - fritidspedagoger – stödlärare. dvs specialpedagoger för waldorfskolan,

!
!

18. Avslutning:
Gunvor Johansson-Närvä avslutade mötet.

!
!

Sekreterare:
Camilla Gustafson

Justerare:
Susanne Wallenberg

Justerare:
Malin Björnberg

!
Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem
!
!
Faktura medlemsavgit till FSWF för läsåret 2013/2014
!

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 2013/2014
_______________________________________

!
!
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

