Inbjudan till en inspirerande
kväll med Kristina Henkel

Danskjolar, magkänsla och gränser

En föreläsning om att ta jämställdhetsarbetet lite längre
Vi gör flickor och pojkar av barnen i alla möjliga situationer, när vi läser
saga, när vi har samling, när vi tröstar, busar och visar gränser. Allt det
här påverkar barnen och deras identitetsbygge och självkänsla. Men hur
gör vi i alla dessa vardagliga situationer om vi vill göra på nya sätt? Hur
gör vi för att jämställdhet ska bli en naturlig del i förskolans vardag?
Laddad med konkreta situationer, praktiska tips och ett och annat skratt
tar Kristina Henkel dig med på en föreläsning där hon visar hur vi kan ge
barn fler möjligheter och 100 olika sätt att vara på. Fokus är att stärka
varje barns självkänsla och möta dem som de unika individer de faktiskt
är genom att arbete med en inkluderande normkritisk pedagogik.

Sagt om Kristinas förläsningar:

”Roligt! Konkret inga
pekpinnar och väldigt
matnyttigt innehåll.”
”Det känns som att det är
möjligt att förändra och inte
så svårt.”

Vi tar några kliv till och ser att jämställdhetsarbete inte bara handlar om
att låta flickor bli tuffa och ta plats eller att pojkar ska få visa känslor.
För att komma längre behöver vi synliggöra heteronormen i vår
verksamhet. Vi måste lära alla barn att de har rätt till sina egna känslor
och sina egna gränser. Först då kan de förstå och respektera andras
känslor och gränser. Många praktiska metoder och tips presenteras,
bland annat får du reda på varför dansen är så bra i arbetet med
jämställdhet.
Kristinas böcker kan köpas till rabatterat pris under kvällen.
Datum och Platser:

Kristina Henkel är
jämställdhetskonsult som
arbetar med
jämställdhetsutbildning för
personal inom förskola och
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3 november Lund Hörsalen Språk- och litteratur, Helgonbacken 12
11 november Västerås Växthuset, Victor Larssons plats
18 november Göteborg Folkets Hus Järntorget
19 november Skövde Stadsteatern, Trädgårdsgatan 10-11
23 november Stockholm Nurnbergshuset, Björngårdsgatan 14B
24 november Karlstad Karolinen Wåxnäsgatan 10
Tid:
18.00 – 21.00
Pris:
495:- exkl. moms. I priset ingår kaffe/te och ostfralla
Anmälan: Senast 9 oktober - 09. Anmälan är bindande.
Fakturering i efterskott
Anmälning via www.sahlstromsahlstrom.com

