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Inbjudan till medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening till en fortbildningsdag: 

Förändring är möjlig – en dag om värdegrundsarbete med fokus på rasism 

Tid Ons. 4 feb. 2015 kl. 10.00 – 16.00. Registrering och kaffe kl. 09.15 
Plats  LRF i Stockholm, Franzéngatan 6 på Kungsholmen 
 Registrering och fika på entréplanet. Sedan lokalen Vetet, en trappa ner. 
Program Se nästa sida 
 
Målgrupp All NB-personal som jobbar med elever vid medlemsskolorna  

(lärare, skolledning, fritids, elevhälsa, service, instruktörer, etc.) 
 
Anmälan Senast torsdag 29 januari 2015 till maria.elinder@naturbruk.se 

Max två platser per skola + möjlighet att anmäla fler personal på en reservlista.  
Max 48 platser. Först till kvarn… 
Konferensavgift: 0 kr. Varje skola står för sina kringkostnader (resa etc.) 

 
Bakgrund 
NF driver under 2014/2015 projektet ”Demokratiarbete vid Sveriges naturbruksgymnasier”, år 
3, via medel från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd. Ungdoms-
styrelsen). All skolpersonal är enligt skollagen involverad i skolans värdegrundsarbete. I 
projektet arrangeras bl.a. en fortbildningsdag med syfte att stärka demokratiarbete och 
motverka intolerans och främlingsfientlighet. Som föreläsare och processledare medverkar 
föreningen New Connexion, se www.newconnexion.se. 
 
Välkomna hälsar Naturbruksskolornas Förening!  
 
Vägbeskrivning från Stockholms Central till LRF: T-bana Blå linjen (mot Akalla / Hjulsta) till 
Stadshagen. Gå till uppgång Mariedalsvägen: därefter 100 m nerför backen mot vattnet, 
Franzéngatan till vänster. Räkna med 20 min. ”transporttid”. 
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Program vid fortbildningsdag 2015-02-04 på LRF 

Förändring är möjlig – en dag om värdegrundsarbete med fokus på rasism 
 
   
09.15 Frukostbuffé: kaffe/té + smörgås, registrering, namnskylt:  

på entréplanet på LRF, Franzéngatan 6, Stockholm 
 

10.00 
 

Lokal: Vetet, en trappa ner från entréplanet.  
 
Introduktion + kort presentationsrunda med deltagarnas förväntningar på dagen. 
Birgitta Hägg och Ulrica Tackerudh, New Connexion www.newconnexion.se  
Maria Elinder, Naturbruksskolornas Förening 
 

 Föreläsning: Förändring är möjlig! Att bryta myterna. 
Birgitta Hägg och Ulrica Tackerudh 
 

12.15 Lunch i LRFs restaurang 
 

13.15 Föreläsning: Förändring är möjlig! Integration i praktiken. 
 

 Samtal och erfarenhetsutbyte i grupper: ”Hur gör vi i praktiken?” 
Fika under samtalet. 
Kort återsamling, utvärdering.  
Deltagarnas tips till NF: önskemål om fortsatt projektsamverkan? 
 

16.00 Slut.  
 

Varmt välkomna! 


