
 

 

 

 

FUISMs Fokus på-dag och Årsmöte 

Måndag 14 mars 2016 

 

Tema: GÖR AVTRYCK MED UTTRYCK  

Ord bild slöjd och tecken – språk som engagerar och berör 

Välkommen till årets viktigaste träff för pedagoger på museer och 

konst/kulturinstitutioner!  

Vi kommer under dagen att beröra hantverk, konst och språk som hjälper 

till att förändra strukturer och normer, inspireras och lära tillsammans 

samt inte minst – träffa många trevliga kollegor.  

 

Tid: 09.30 – 17.00 (After Fokus – mingel och bar till självkostnadspris 

mellan kl. 17.00 – 18.00)  

Plats: Östasiatiska museet, Stockholm 

(Tyghusplan, Skeppsholmen. Buss 65 från Centralen - Hållplats Östasiatiska 

museet eller T-bana Kungsträdgården) 

Kostnad: 300 kronor. Priset inkluderar fika och lunch. 

Anmälan: Maila ditt namn och institution till info@fuism.se  

Ange om du har några speciella matpreferenser med tanke på lunchen.  

Önskar du betalning via faktura meddela detta + fakturaadress vid anmälan 

Betalning och anmälan senast 1 mars 2016 

 

 

 

 



Program Fokus på 

09.30 – 10.00 Registrering med kaffe/te och ostsmörgås 

10.00 – 11.00 Årsmöte FUISM 

11.00 – 12.30 Kreativt möte mellan skola och slöjd  

Föredrag och workshop. Medverkande: Marie Fagerlind, Nämnden för 

hemslöjdsfrågor och Eva Wiman, SO-lärare och skolutvecklare i Uppsala 

kommun. 

12.30 – 13.30 Lunch Välj mellan ekologiskt fläskkött och vegetariskt. 

13.30 – 15.00 The White House - hur bidrar museiföremål, arkiv och 

samlingar till svenskhet? 

Med utgångspunkt i sina erfarenheter hämtade från konstprojektet The 

White House reflekterar Camilla Påhlsson, initiativtagare och projektledare, 

och Märit Simonsson, projektassistent, över svenskhet i teori och praktik. 

Deltagarna kommer att få arbeta normkreativt och spegla sin egna 

fördomar i en dialogbaserad workshop. 

 

15.00 – 15.30 Fika Kaffe/te och småkakor. 

15.30 – 16.30 Info från FUISM  

Årets pedagogiska projekt 2015 - de tre nominerade presenterar sina 

projekt. Kulturutredningen. Publikationen Nordic Inspiration – fresh 

approaches to museum learning. 

16.30 – 17.00 Matilda Bergman, teckentolk från Tolkforall, gestaltar 

Melodifestivallåtar 

17.00 – 18.00 After fokus med bar och en titt på museet 

 


