NÄTVERKSTRÄFF

– Inspiration till nya Tidsresor
Sedan slutet av 1990-talet har Jamtli ett nätverk av pedagoger som deltagit i kurser på Jamtli i tidsresans
metod. Vartannat år bjuder vi in till nätverksträffar i aktuella ämnen. Ämnen som kan ge uppslag och
bakgrund till egna, nya tidsresor. Teori och praktik i skön blandning.
Nätverksträff 23–24 oktober 2019 på Jamtli i Östersund
Årets tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek och vardag för de allra yngsta.
Föreläsningar och workshop:
• Synen på de yngsta barnen i bondesamhället.
Marianne Liliequist, professor emerita i etnologi vid Umeå universitet.
• De fattigas äldre historia med fokus på barnens situation. Torgärd Notelid, 1:e antikvarie, Jamtli.
• Workshop: Aktiviteter och tidsresor som speglar temat.
• Berätta och utbyt egna tidsreseerfarenheter.
PROGRAM
ONSDAG 23 OKTOBER
9.30–10.00 Upptakt med förmiddagskaffe i
		
Hackåsgården.

TORSDAG 24 OKTOBER
9.00–12.00 Workshop: Tema lekar och leksaker, i det
självhushållande samhället.

10.00–10.15 Introduktion och programgenomgång.

Snurror, dockor i olika material, bollar, m m.

10.15–11.00 De fattigas äldre historia med fokus
		
på barnens situation.
		
Torgärd Notelid, 1:e antikvarie, Jamtli.

10.00

11.00–11.15 Diskussion/Bensträckare.

12.00–13.15 Lunch på Restaurange Hov.

11.20–12.00
		
		
		

13.30–15.30 Utbyte av egna tidsreseerfarenheter,
berätta och tipsa om dina egna tidsresor.
Meddela om du önskar tillgång till ev. teknik.
Efterlys idéer, rekvisita och tips till dina
egna tidsresor.
Fruktstund.

Tidsresor som anknyter till temat.
Britt-Marie Borgström, museipedagog
och förskollärare, Pia Larsson Fors,
förskollärare, Jamtli.

12.00–13.15 Lunch på Restaurang Hov.
13.30–14.15
		
		
		
		

Synen på de yngsta barnen i
bondesamhället.
Marianne Liliequist, professor emerita
i etnologi vid Umeå universitet.
Lokal: Rentzhogsalen, Jamtli.

Kaffe.
Gemensamma lekar på tunet/Hackåsateljén – allt efter väder och vind.

15.30–17.00 Besök Nationalmuseum Jamtli och Jamtlis
fasta utställningar. Fri entré för alla kursdeltagare.

14.15–14.30 Diskussion.
14.45–15.00 Fruktstund i Hackåsgården.
15.00–16.30
		
		
		
		

Workshop: Omvårdnaden av de allra
yngsta: lindebarnets skötsel, klädedräkt,
folktro. Vi prövar att bada, linda, klä våra
lindebarn. Samtal och visning av barnmöbler i omvårdnaden av de yngsta.

19.00
		
		

Middag på restaurang i Östersund för de
som önskar. Meddela deltagande när du
anmäler dig.

För information: Kontakta britt-marie.borgstrom@jamtli.com eller ring 070-62 87 947
Anmälan: Skicka din anmälan med namn, institution och faktureringsadress senast 4 oktober till
e-post: britt-marie.borgstrom@jamtli.com. Meddela ev. specialkost och ev. deltagande på middag
onsdag kväll 23 oktober.
Kostnad: 2 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår alla måltider utom middag.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Om du är intresserad av att bo på Jamtli Vandrarhem, boka rum på tel 063-15 03 00
eller vandrarhemmet@jamtli.com

Välkommen till två inspirerande dagar!

