TÄNKTANKEN - ÅRSTASKOLAN
C:41 Lärarförbundets monter
PROGRAM TORSDAG 28 APRIL
10:00 – 10:30 | Tänktanken Barsamtal – Hej Läsambassadör!
Tänk om vi fick sparka igång sista dagen på SETT med lite kloka ord från Anne-Marie Körling aka Korlingsord på Twitter, lärare,
författare och inspiratör för många ute i skolsverige? Men det får vi ju! Lotta Bohlin får dessutom säga hej till allas vår läsambassadör
och prata läsning.
Gäst: Anne-Marie Körling @korlingsord
Värd: Lotta Bohlin @lottabo

10:50 – 11:20 | Dagens Kodknäck – åk F-3 med Carolina Oscarsson
Idag får du prova på Dagens Kodknäck tillsammans med Carolina Oscarson @carolinafos, som till vardags jobbar som lärare i 2B på
Årstaskolan. Begränsat antal platser, så kom i tid om du vill prova på.

11:30 – 12:00 | Tänktanken Barsamtal – Den bästa skolan för varje elev
Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och rätt förutsättningar kan lärare utveckla undervisningen tillsammans och skapa den bästa
skolan för varje elev. Kring detta kommer samtalet mellan Linda Jerand, Lärarförbundet och Maria Rönn, förste vice
förbundsordförande i Lärarförbundet, att handla om.
Gäst: Maria Rönn @miaronn
Värd: Linda Jerand

12:30 – 13:00 | Tänktanken Barsamtal – Heart of T-bo
”Det handlar inte om styrka, bara om strategi” (tegelbobarn i 3:an). I samtalet möter vi Årstaskolans Martin Fernström och Boris
Guerrero, fritidspedagog (men även utbildad lärare), som berättar om hur de på fritidsverksamheten alltid haft som utgångspunkt att
utforma deras verksamhet utifrån barngruppens intresse och behov, något som Skolverkets allmänna råd stöder. Något som blivit stort
på hans avdelning är ett rollspelskortspel som de skapat tillsammans med eleverna. Heart of T-bo.
Gäst: Boris Guerrero
Värd: Martin Fernström @martinfernstrom

13:30 – 14:30 | Tänktanken Talkshow
I vår avslutande Talkshow samlar vi tre gäster som kanske har mer gemensamt än vid en första anblick. Felicia Margineanu, social
entreprenör, föreläsare och författare med en mängd priser och utmärkelser för det hon gör. Hugo Wester, undervisningsråd på
Skolverket och leg SO-lärare samt John Dahlquist, lärare på Bryggeriets Skateboardgymnasium. Vår värd för eftermiddagen är en av
Årstaskolans kuratorer, Olof Hedtjärn, systemteoretiker, utbildad psykoterapeut och även handledare på KCC & Tavi’ i London.
Gäst: Felicia Margineanu @FeliciawithaF, John Dahlquist och Hugo Wester @hugowester
Värd: Olof Hedtjärn @olofhedtjarn

14:40 – 14:55 | Tänktanken Barsamtal – Pedagogisk lärmiljö
I Tänktankens sista programpunkt för året får Helena Ingvarsdotter, chefsredaktör på Lärarförbundets tidning Förskolan tala med
Linda Linder, leg. förskollärare, ateljerista och teaterpedagog, kring pedagogiska lärmiljöer.
Linda är även redaktör för boken Pedagogisk miljö i tanke och handling på Lärarförlaget och föreläser och handleder kring pedagogisk
miljö.
Gäst: Linda Linder @LTLinder
Värd: Helena Ingvarsdotter @ingvarsdotter

