Delaktighet och inflytande – hur
kan det skapa hållbar utveckling?
Lärande för hållbar utveckling – välkommen till nationell konferens på temat barn och elevers delaktighet
och inflytande i Gävle 5-6 oktober 2016
Plats
Högskolan i Gävle. Lokal för huvudprogrammet: Valhall. Registrering
sker i anslutning till Valhall.

Målgrupper
Samordnare inom lärande för hållbar utveckling, pedagoger för
åldrarna 1-19 år, skolledare, förvaltningschefer, övriga tjänstemän
samt företrädare för intresseorganisationer.

Arrangörer
Konferensen anordnas av Gävle kommun och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan i samarbete med det Högskolan i Gävle, SWEDESD och det nationella LHU-nätverket.

Kostnad
Konferensen är avgiftsfri inklusive lunchsmörgås, fika och middag
(kostnad tillkommer dock för resa och eventuellt boende). All mat är
vegetarisk.

Anmälan
Sista anmälningsdag för konferensen är 12 september 2016. Anmäl dig
via Den Globala Skolans hemsida. Har du inte möjlighet att delta båda
dagarna går det bra att anmäla sig till endast en av konferensdagarna.

Innehåll
Huvudprogram i aulan (Valhall), workshoppar, gruppdiskussioner
samt materialbord.

Programmet i korthet:
5 oktober
10.00 Registrering
11.00 Inledning i Valhall, Högskolan
i Gävle
Delaktighet för lärande,
Ulrika Bergmark
12.00 Lättare lunch
13.00 Inspirerande inslag från olika
aktörer
Fika
Workshops & diskussionsbord
17.00 Konferensprogrammet
avslutas
18.30 Middag på Gävle Konserthus

6 oktober
8.00 R
 egistrering för nytillkomna
och kaffe
8.30 Gävles LHU-arbete med
följeforskare Thomas Tydén i
Valhall, Högskolan i Gävle
Inspirerande inslag från olika
aktörer
Fika
Workshops & diskussionsbord
11.00 D
 emokrati och delaktighet i
barn och elevers vardag,
Helene Elvstrand
Avrundning
12.00 Konferensen avslutas

Huvudföreläsare

Praktisk information

Ulrika Bergmark, biträdande professor pedagogik, leg. gymnasielärare, Luleå tekniska universitet

Vägbeskrivning:

Genom delaktighet och inflytande involveras barn och unga i sin egen
utbildning i förskola och skola. Motivation, ansvarstagande och
lärande växer. Sambandet mellan delaktighet, inflytande, lärande och
kunskapsresultat är centralt. Vad säger forskning om detta område?
Hur kan lärare skapa förutsättningar för att barns och ungas delaktighet ökar? Hur kan barns och ungas röster tas tillvara i utveckling av
förskola och skola?

Helene Elvstrand, universitetslektor vid Linköpings universitet
Inom området demokratifrågor i relation till utbildning har Helene
framförallt intresserat sig för frågor relaterade till barns delaktighet
med speciellt fokus på barns rättigheter. Hon säger: "Demokrati och
delaktighet är en viktig del av barn och elevers vardag och kan inte
avgränsas till något särskilt tillfälle i veckan. Det handlar om relationer och är inlänkat i allt man gör".
Övriga medverkande är PLAN International, Teskedsorden, Naturskyddsföreningen, WWF, Anders Jidesjö, El Sistema, Malmö Latin,
Håll Sverige Rent, Forum för levande historia och många fler!

Mer om konferensen
Huvudprogrammet syftar till att ge en bred förståelse för konferensens
tema samt insyn i olika LHU-aktörers arbete. Vid workshopparna ges
du som konferensdeltagare möjlighet att fördjupa dig inom ditt
område. Du kan även välja att delta i diskussioner kring aktuella
frågor. Här gäller ”lagen om två fötter” – du går dit du vill vara, ingen
föranmälan. Detaljer kring workshoppar och diskussionsbord skickas
ut innan konferensen till alla som har anmält sig.
Det kommer att finnas materialbord utställda där du som deltagare
gärna får lägga fram material. Utrymmet är begränsat, ingen förhandsbokning.

Gävle kommun i samarbete med

Konferensen äger rum på Högskolan i Gävle, huvudprogrammet i
lokal Valhall. Klicka här för
vägbeskrivning till högskolan.

Transporter:
Vi tipsar om www.resrobot.se
som en hjälp för att planera din
resa. Adressen till Högskolan i Gävle
är Kungsbäcksvägen 47. Länk till
tidtabell för busslinje 15 som går
mellan Gävle Central och Högskolan i Gävle.

Boende:
Vi har förbokat rum på två hotell i
Gävle som ligger bra till i förhållande till högskolan. För bokning av
rum på något av dessa hotell, se
separat dokument. Där föreslås
även andra boendealternativ. För
hotellrum kan bokningskod ”LHU”
anges för att det angivna priset ska
gälla, boka då senast 4 september.

Middag 5/10:
På kvällen den första konferens
dagen äter vi middag tillsammans
på Gävle Konserthus som ligger
vackert vid Gavleåns strand –
vägbeskrivning. Anmälan till
middagen sker i samband med
anmälan till konferensen.

