INBJUDAN
Åbo 18.9.2019
Helsingfors 24.9.2019
Vasa 25.9.2019

Välkommen på Regionförvaltningsverkets fortbildning

Åskådningsfostran inom
Grundläggande utbildning
Var och en har rätt att bekänna sin tro, uttrycka sin övertygelse och utöva sin religion individuellt
och tillsammans med andra. Religionsfrihet är en grundrättighet. Religionsfriheten har både en
positiv och en negativ sida, d.v.s. rätten att utöva respektive låta bli att utöva religion. Frihet till
och frihet från religion.
I skolan bör olika åskådningar behandlas jämlikt. Men hur gör man det? Och när kan en
tillställning betraktas som religionsutövning? Vem bör erbjudas alternativa program och vad kan
det programmet bestå av?
18.9.2019 i Statens ämbetshus, mötesrum Niinistö, Självständighetsplan 2, Åbo
24.9.2019 i Posthuset, Auditoriet, Postgränden 1 C, Helsingfors
25.9.2019 i Vasa arbis, Kyrkoesplanaden 15, Vasa
Målgrupp: Lärare, rektorer och tjänstemän inom grundläggande utbildningen

Program
Tidtabell
8:30

Morgonkaffe (RFV bjuder)

9:00

Religionsfrihetslagen
Åskådningsfostran i läroplanen
Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen

9:45

Fira tillsammans
Ad Astra

11:15

Samarbetskorgarna

Maria Björkgren-Vikström, Kyrkostyrelsen
12:00

Lunch (på egen bekostnad)

13:00

Utforska rummet – kulturarvet som lärmiljö
Workshop med Maria Björkgren-Vikström
Åbo: Domkyrkan, Domkyrkogatan 1
Helsingfors: Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
Vasa: Trefaldighetskyrkan, Kyrkoesplanaden 24

15:00

Avslutning

Kostnader
Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på morgonkaffe.
Deltagarna står själva för övriga kostnader.
Anmälan
Anmäl dig senast 9.9.2019
Anmälan till Åbo
Anmälan till Helsingfors
Anmälan till Vasa
Kontakt
Om programmet:
Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810.
Om frågor kring anmälan och annullering:
Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@avi.fi, tfn 0295 018 610.

Kyrkostyrelsen

Ad Astra

Kyrkostyrelsen är evangelisk-lutherska
kyrkans verkställande organ.

Traditioner, fester och berättelser för
samman människor. Vi på Ad Astra r.f. tror
att dagens barn behöver redskap för att de
trygga och kompetenta ska kunna leva i ett
samhälle där många olika kulturer möts varje
dag.

Kyrkan samarbetar med skolor inom den
grundläggande utbildningen, med
gymnasier, yrkesutbildningar,
yrkeshögskolor och universitet. Kyrkan vill
stöda tillväxt för hela människan i olika
skeden i livscykeln. Det finns många
beröringspunkter mellan kyrkans och
utbildningsinstansernas grunduppgifter.
Samarbetet med en lokal församling kan
ske på många olika sätt, inte enbart
julkyrka och konfessionella samlingar.
Det är viktigt att alla parter känner till
inom vilka ramar man kan och får
samarbeta.
Att utbildningens och församlingens
representanter möts och planerar hur
samarbetet kan genomföras och
förverkligas är avgörande för hur
samarbetet framskrider.

Delaktighet, upplevelser, drama och arbete
med händerna och dialogkunskap står i fokus
för Ad Astras verksamhet.
I vårt team jobbar dramapedagoger,
konstnärer och socialvetare tillsammans.
Vi stöder skolor, förskolor, daghem,
lärarutbildningar och ungdomar och hjälper till
att bygga upp kompetens i dialog,
mångfaldsfrågor och olika religioner.
Ad Astra r.f. (www.ad-astra.fi) och Fokus r.y
(www.kulttuurifoorumi.fi) har tillsammans
skapat Festkalendern som hittas på
webbplatsen http://www.juhlakalenteri.fi/
framsida/

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND
Svenska enheten för bildningsväsendet
tfn +358 (0)295 018 450

Huvudverksamhetsstället i Vasa

Verksamhetsstället i Helsingfors

Verksamhetsstället i Åbo

registratur.vastra@rfv.fi

Wolffskavägen 35

Bangårdsvägen 9

Självständighetsplan 2

www.rfv.fi/svenskaenheten

PB 200, 65101 Vasa

PB 110, 00521 Helsingfors

PB 22, 20801 Åbo

