
Välkommen	  med	  en	  första	  träff	  för	  
Konstpedagogiskt	  nätverk	  i	  norr	  
Konstkonsulenterna	  i	  de	  norra	  länen	  har	  tillsammans	  med	  Bildmuseet	  och	  Fuism	  tagit	  initiativ	  till	  att	  
skapa	  ett	  nätverk	  för	  alla	  som	  arbetar	  med	  konstpedagogik.	  Vi	  bjuder	  in	  alla	  som	  är	  verksamma	  som	  
konstpedagoger	  i	  Västernorrlands,	  Jämtlands,	  Västerbottens	  och	  Norrbottens	  län.	  Vid	  denna	  första	  träff	  
den	  25	  april	  är	  Bildmuseet	  i	  Umeå	  värd	  och	  det	  blir	  en	  späckad	  dag	  av	  inspiration,	  erfarenhetsutbyte	  och	  
reflexion.	  
	  
Måndag	  25	  april	  2016	  
Plats:	  Bildmuseets	  bildverkstad	  	  
Tema:	  Att	  jobba	  med	  konstpedagogik	  och	  integration	  
	  
9.45-‐10.15	  Kaffe	  och	  presentation	  av	  deltagare	  
	  
10.15	  –	  11.00	  
Vad	  är	  konstpedagogik?	  Föreläsning	  Lisa	  Lundström	  och	  Maria	  Sundström	  	  
	  
11.00-‐12.30	  
Presentation	  av	  tre	  konstpedagogiska	  projekt	  på	  temat	  integration:	  
Min	  historia	  har	  bara	  börjat	  -‐	  Om	  arbete	  i	  språkintroduktionsklasser	  på	  gymnasiet.	  Lotten	  Wallenhed,	  
KonstLAB	  för	  unga,	  Östersund.	  
Träffpunkt	  Boden	  -‐	  Ett	  projekt	  som	  handlar	  om	  möten,	  integration	  och	  hälsa	  med	  konsten	  som	  redskap.	  
Ingela	  Ögren	  Weimar,	  Havremagasinet	  i	  Boden.	  
Konsten	  som	  mötesplats	  -‐	  kultur,	  demokrati	  och	  svala	  rum.	  
Bildkonstnär	  Annikka	  Kronlid	  Arvidsson	  och	  projektledare	  Sara	  Taub	  Mkelle	  verksamma	  i	  Järnsta,	  
Kramfors,	  presenterar	  projektet	  och	  ger	  en	  introduktion	  i	  interkulturella	  perspektiv,	   
	  
12.30-‐13.30	  Lunch	  i	  Hansson	  &	  Hammar,	  till	  självkostnadspris,	  dagens	  buffé	  85	  kr.	  
	  
13.30	  –	  15.00	  	  
Workshop	  –	  tema	  Mångfald	  
Workshop	  ledd	  av	  bildkonstnären	  Lejla	  Porovic	  om	  diskriminering,	  flykt,	  tillhörighet	  och	  allas	  lika	  värde.	  

15.00-‐15.30	  Fika	  
	  
15.30-‐	  17.00	  	  
Vad	  vill	  vi	  med	  nätverket?	  Framtida	  idéer,	  temaseminarier,	  gäster	  mm.	  Slutdiskussion.	  
	  
18.00	  Middag	  för	  dem	  som	  är	  intresserade.	  Förslag	  på	  restaurang	  kommer	  senare.	  
	  
Anmälan	  senast	  18	  april	  till:	  
Lisa	  Lundström,	  museiintendent,	  pedagogik,	  Bildmuseet,	  tel	  090-‐786	  7012	  
lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se	  	  
Uppge	  i	  anmälan	  namn,	  arbetsplats,	  e-‐postadress	  och	  telefon	  nr.	  Meddela	  också	  om	  du	  vill	  följa	  med	  på	  
middag.	  Dagen	  är	  kostnadsfri	  men	  varje	  deltagare	  betalar	  själv	  för	  sina	  måltider.	  	  
	  
Hitta	  till	  Bildmuseet:	  
http://www.bildmuseet.umu.se/sv/besoek/hitta-‐hit/	  
Bildmuseet,	  Konstnärligt	  campus,	  Östra	  strandgatan	  30	  B,	  903	  33	  Umeå	  
	   	  
Parkeringsplatser	  finns	  vid	  Konstnärligt	  Campus	  och	  vid	  älven,	  nära	  kyrkbron.	  Dessutom	  längs	  gatorna	  
Öst	  på	  stan,	  t.ex	  Pilgatan.	  	  
	  
	  
	  
Arrangörer:	  Bildmuseet,	  FUISM,	  Konstfrämjandet	  i	  Västerbotten,	  Landstinget	  Västernorrland,	  
Norrbottens	  läns	  landsting,	  Region	  Jämtland	  Härjedalen	  


