FUISM:s årsmöte 2020 och Fokus på:
Barnkonventionen
Välkommen till årets viktigaste träff för pedagoger på museer och
konst/kulturinstitutioner!
I år håller vi till på Västmanlands läns museum i Västerås. Dagen kommer att
innehålla FUISM:s årsmöte, presentation av de tre finalisterna till årets pedagogiska
pris, en föreläsning av Åsa Ekman om Barnkonventionen samt rundvandring i
museets basutställningar och presentation av museets samarbete med Mälardalens
högskola och länets gymnasieskolor.
Finalister till Årets pedagogiska pris 2019 är:
”Koldioxidteater” - Västmanland läns museum
”Human Nature skola” – Statens museer för världskultur
”Livrustkammarens sociala medier” – Livrustkammaren
Motivation och mer information finns på webbplatsen inom kort.
Det kommer bli en fantastisk dag med intressanta samtal och diskussioner
tillsammans med kollegor från hela landet!
Tid: Måndag 16 mars kl. 10.30-17.00
Plats: Västmanlands läns museum
Adress: Karlsgatan 2, Västerås
Kostnad: Gratis för medlemmar, 300 kr för ickemedlemmar
Anmälan: Skicka mejl med ditt namn och institution till info@fuism.se
Ange om du har några speciella matpreferenser.
Önskar du faktura meddela det och fakturaadress.
Betalning och anmälan senast 1 mars.

Hitta hit: Direkttåg går från Stockholms C och Göteborgs C till Västerås. Tågbyte till
Västerås går bra att göra i bland annat Linköping och Norrköping. Från Uppsala går
en direktbuss, annars tågbyte i Stockholm.

Välkomna!

Program: Årsmöte och Fokus på:
Barnkonventionen
10.30 – 11.00 Registrering med kaffe/te och tilltugg
11.00 – 12.00 Årsmöte FUISM
12.00 – 13.00 Lunch, vegetarisk lasagne inkl. sallad och dryck
13.00 – 14.00 Presentation av finalisterna till Årets pedagogiska pris
14.00 – 15.00 Föreläsning av Åsa Ekman om Barnkonventionen
15.00 – 15.30 Fika Kaffe/te med tilltugg
15.30 – 16.40 Presentation av Västmanlands läns museums basutställningar och
samarbetet med studenter från Mälardalens högskola och gymnasieskolor
16.40 – 17.00 FUISM har ordet. Vad är på gång under året. Utvärdering
Tack för idag!

Om Åsa Ekman:
I mer än 15 år har Åsa Ekman jobbat med att implementera, genomföra och sprida
kunskap om barnkonventionen. Hon har varit anställd i olika kommuner för att
implementera konventionen och som konsult har Ekman hjälpt många
organisationer med allt från utbildningar, genomföra dialoger med barn till att ta
fram styrdokument för barnrättsarbetet. Hon har även varit ideellt engagerad i Rädda
Barnen, bland annat som ledamot i riksförbundets styrelse. På fokus på kommer hon
att titta närmare på museernas roll i arbetet med barnkonvention. För mer
information besök gärna: http://asaekman.com/index.html

Om Västmanlands läns museum:
Under åren 2014 till 2016 producerade Västmanlands läns museum fyra
basutställningar om länets historia. I juni 2018 invigdes en femte basutställning som
berättar om huset där länsmuseet finns idag. En intention med länsmuseets
basutställningar är att väcka nyfikenhet för historia, och därför är interaktivitet och
lekfullhet viktiga inslag. Representanter från den publika verksamheten på
Västmanlands läns museum kommer att visa utställningarna och berätta om tankar
och arbetet bakom. I samband med detta kommer ni även få en presentation av hur
länsmuseet försökt hitta vägar mot ett mer demokratiskt arbetssätt med deltagande
och medskapande. Detta har skett genom samarbeten med Mälardalens högskola och
gymnasieskolor i länet.

