SKOLA + MUSEUM = SANT
Välkommen till museernas skolmässa 2018 med tema demokrati!
Den 22 januari kl 15.30-19 på Sjöhistoriska museet
Välkommen till mässan för dig som arbetar inom förskola,
grundskola, gymnasium, komvux och sfi. Träffa representanter från 49 olika museer och kulturinstitutioner och hör
vad de kan erbjuda dig och din skola! Mingla, lyssna till
föredrag speciellt för din årskurs och delta i vinstlotteriet.
Vi bjuder på enklare förfriskning och matig smörgås!
I år bjuder vi in till mässan under temat:

Demokratin i skolan 2018
– utmaningar, möjligheter och vägar framåt!
Under kvällen hålls tre föredrag och samtal med Karin
Aaseby och Charlotta Granath från Demokratibygget som
delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från
arbetet med demokratifrågor inom skolan och politiken.
De håller tre föreläsningar och samtal á 40 minuter utifrån
tre olika målgruppers perspektiv:
Seminarium 1: kl 16:00 årskurs F-3
Seminarium 2: kl 17:00 årskurs 4-6
Seminarium 3: kl 18:00 högstadium och gymnasium
Karin Aaseby är gymnasielärare och utvecklingsledare
som sadlade om till heltidspolitiker och som nu grundat
Demokratibygget. Föreningen hjälper skolor och kommuner
med att stärka barn och ungas demokratiska kompetenser,
bland annat genom en utbildningsmodell som
kombinerar kommunens demokratiarbete för unga med
skolans undervisning.
Charlotta Granath är förstelärare i demokrati på Vikjöskolan i Järfälla, lärare på Södertörns högskola, skolambassadör för EU och författare till ”Demokratiuppdraget
i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel” via
Sanoma Utbildning.

Datum: måndag 22 januari
Tid: 15.30-19.00
Plats: Sjöhistoriska museet
Djurgårdsbrunnsvägen 24
Anmälan: SKOLA+MUSEUM=SANT
Mässan är gratis, men icke utnyttjad eller
avbokad plats debiteras med 200 kr.

Medverkande museer och kulturinstitutioner
Konserthuset Stockholm
Historiska museet
Tumba Bruksmuseum
Stockholms läns museum
Litografiska Museet
Riksdagen
Armémuseum
Drottningholms Slottsteater
Stiftelsen Nordiska museet
Strindbergsmuseet
Vetenskapens Hus
Polismuseet
Dansmuseet
Prins Eugens Waldemarsudde
Stadsmuseet
Medeltidsmuseet
Stadsmuseet för Skogskyrkogården
Naturhistoriska riksmuseet
Scenkonstmuseet
Drottningholms slott
Kungliga slottet
Kulan
Tom Tits Experiment
Mediepedagogiskt Centrum

Kungliga Operan
ArkDes, Arkitektur och designcentrum Vasamuseet
Sjöhistoriska museet
Nobelmuseum
Statens kulturråd
Riksidrottsmuseet
Tekniska museet
Livrustkammaren
Stockholmskällan
Moderna Museet
Hallwylska museet
Etnografiska museet
Östasiatiska museet
Medelhavsmuseet
Marabouparken Konsthall
Vikingaliv
Film Stockholm
Stockholms stadsarkiv
Svensk-Tibetanska Skol-och
kulturföreningen
Skansen
Bonniers Konsthall
Forum för levande historia
Postmuseum

