
 

Slöjdhandledarutbildning 

Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län arrangerar i höst en slöjdhandledarutbildning. Det är en 
möjlighet att fortbilda dig inom slöjd och visa-mig-metodik. Utbildningen kommer att ge dig 
redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och vuxna.  

Den vänder sig till dig som är verksam inom skolan, förskolan, kulturskolan, särskolan, museum, 
inom en förening eller liknande och vill öka barns och vuxnas möjlighet att slöjda.  Utbildningen 
är till för dig som ser slöjden som ett komplement till den verksamhet du redan har och för sig 
som vill starta en ny verksamhet, tillexempel en slöjdklubb.  

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden som bygger på enkla tekniker, 
handverktyg och material från naturen och återbruk. Denna slöjd är lätt att anpassa efter var och 
ens förutsättningar och behov, vilket ger stora möjligheter till fritt skapande och kreativitet!  

Förutom mycket slöjdande i olika material och tekniker får du föreläsningar och 
gruppdiskussioner om bland annat: 

 Mångkultur 
 Genusfrågor  
 Kulturhistoria  
 Ledarskap 
 Sätta ord på den ”tysta kunskapen”  
 Hur du skapar en inspirerande och tillåtande miljö   

 
En halvdag barnolycksfallsutbildning ingår också. 

I och med utbildning blir du också en del av vårt handledarnätverk, vilket innebär att du 
kommer bli inbjuden till handledarträffar och annat kul! 

Tid: Utbildningen är fördelad på åtta heldagsträffar varannan torsdag under hösten, med start 

den 7/9 och avslut den 14/12. 

Pris:  2900:- plus moms. Priset vilket inkluderar åtta träffar, fika på för- och eftermiddagar, 

barnolycksfallsutbildningen, kursbok och allt material. 

Plats: Utbildningen kommer främst äga i hemslöjdskonsulternas lokal på Västra Ågatan 16 i 

Uppsala.  

Anmälan: Ange i anmälan: Fakturadress, telefonnummer, E-post och gärna en kort beskrivning 

av sig själv och varför du vill gå utbildningen. Anmäl dig senast den 15/8 2017 till 

elin.danielsson@upplandsmuseet.se 

Frågor/kontakt: Vid frågor, maila eller ring Elin på mailadressen ovan eller på 018-16 91 72 
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