Program 13 juni
8.00 – Registrering
8.30 - Kajsa & Micke hälsar er välkomna!
Vi kickar gemensamt igång årets upplaga av LITS2016
9.00 - Sara Lund/Claes Schmidt - Kvinnor, män och alla vi andra!
En underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra
liv och hindrar oss från att tänka logiskt.
10.15 - Dax för paus!
Vi umgås och fikar i gröngräset.
10.45 - Valbara seminarier och workshops, Pass 1
Välj mellan sju spännande seminarier/föreläsningar/workshops.
12.00 - Lunchdags!
Nu njuter vi av en god måltid tillsammans med våra vänner och naturen.
13.15 - Navid Modiri - Alla vill ha mångfald men ingen vill dö.
Många organisationer påstår sig jobba med mångfald, medan det i själva verket visar
sig att de har en mångfaldspolicy som ingen har tittat på eller förstår varför de ska
arbeta med. Ofta tror organisationen att mångfald är att anställa två människor med
invandrarbakgrund och att det sen är klart. Glöm det.
14.15 - Valbara seminarier och workshops, Pass 2
Ännu en chans att välja mellan sex seminarier/föreläsningar/workshops.
15.30 - Nu behöver vi lite fika!
Vi laddar upp inför “The Grand Final” med mingel & förfriskningar!
16.00 - Nour El Refai - En berättelse om utanförskap.
En personlig berättelse om utanförskap och om kämparglöd – en föreläsning för att
inspirera och ge hopp.
16.50 – 17.00 – Vi sliter oss ifrån varandra!

Valbara seminarier/workshops 10.45 och 14.15
Karin Salmson - En plats att växa!
Hur kan vi skapa en inkluderande miljö där barns fulla potential får möjlighet att växa?
Karin Salmson, författaren bakom ”Normkreativitet i förskolan”, går igenom vad normkritik är och
hur perspektivet blir en hjälp i arbetet som pedagog. Konkreta tips och verktyg för hur läroplanen
kan uppfyllas och mobbing och diskriminering förebyggas.

Anna Bergholtz - En filmrecensent kan visst vara blind!
Varför stoppa varandra i fack, när vi kan göra underverk ihop?
Att mångfald ger mervärde och är lönsamt har många hajat, men hur gör vi för att skapa mångfald på
riktigt? Helt enkelt inkludera och tillvarata alla människors olika styrkor?

Marie-Louise Klevestedt och Anna Björkstig - Gränslösa möten, gränslöst skapande!
Ett möte mellan unga människor – ett språk- och integrationsprojekt.
Genom att använda ungdomarnas motivation, kreativitet och nyfikenhet för varandra vidgar vi
varandras mentala karta. Det visade sig att de nyanlända ungdomarna och de svenska ungdomarna
hade olika erfarenheter som alla var viktiga och att de tillsammans kan göra skillnad.

Ola Olsson - Är det OK att vara smart i svensk skola?
Det finns elever som går till skolan och vantrivs varje dag - inte för att de tycker att lektionerna är
svåra, utanför att de är för lätta. Skolan är gjord för att passa “normala” elever, göra anpassningar för
svaga elever...men svensk skola har svårt att hantera de elever som är starka.

Valbara seminarier/workshops 10.45
Sara Claes Lund - Kärlek eller rädsla?
Rädsla är människans farligaste fiende. Vi tror det är hat, men det är rädsla. Rädsla för det okända,
rädsla för att inte duga, rädsla för att inte räcka till, rädsla för att inte få vara med. Alla känslor en
människa kan ha leder ner i två grundkänslor och du bestämmer själv om det är kärlek eller rädsla
som ska styra dina val.

Hülya Basaran - Med hela världen i mitt klassrum!
Förortsbarn, förstelärare och numera också författare till boken: Nyanlända elever i mitt klassrumspråkutveckling med digitala resurser. Hülya Basaran utgår från skolans undervisningssvårigheter och
delar med sig av hur man kan möta, engagera och motivera elever som är nya i svenska skolan.

Therese Won Sjöberg - Innanför mitt skal
Hon är en ung samhällsentreprenör från Blekinge som tar med er på en berörande livsberättelse som
sätter individers tankar i perspektiv. Hon är den adopterade, homosexuella prästdottern som dog
och återuppstod som 14-åring under en hjärtoperation. Under sin gymnasietid valde hon att hoppa
av skolan för att gå sin egen väg. Det handlar om att gå sin egen väg, om att följa sitt hjärta och sina
drömmar, men även en föreläsning som visar att allting är möjligt.

Valbara seminarier/workshops 14.15
Rebecka Jirle - Integration på riktigt.
Hur tar vi som kommun vara på den kompetens som kommer till oss? Hur gör vi på riktigt och i
praktiken? Ronneby har på sex månader skapat 100 nya jobb åt nyanlända. Hur har det gått till och
vilka effekter kan vi se? Och på vilket sätt har skolan spelat en avgörande roll?"

Isabelle Falck - Tre strokes senare.
Hon är 26 år, trefaldig strokeöverlevare, social entreprenör, föreläsare, grön matinspiratör och
passionerat övertygad om att vi tillsammans kan skapa ett snällare samhälle för människor, djur och
natur! Våren 2014 kämpade Isabelle för sitt liv, idag vill hon kommunicera allas lika värde och hur
otroligt bra det är att vi alla är olika, med olika känslor, värderingar och erfarenheter och att vi alla
behövs!

För mer information om seminarierna och dess ledare/talare,
besök www.learningistheshit.se

