INBJUDAN FRÅN SÖRMLANDS MUSEUM

HÖSTEN 2017

Fortbildningsdagar för slöjdlärare
Sörmlands museum erbjuder inspirerande och kreativa fortbildningsdagar speciellt riktade till slöjdlärare under vecka 44!
Reducerade priser för dig som är verksam i Sörmlands län.
NYKÖPING

Skärsvarva. 30 okt, kl 9-16
Skärsvarvning är en mycket gammal teknik som bland annat gör det möjligt att
svarva i färskt trä. Metoden ger en fin yta som inte nödvändigtvis behöver förbättras med sandpapper. Under kursen får du kännedom om grunderna i skärsvarvning
och får prova att svarva i torrt och färskt trä. Du lär dig om olika verktyg för skärsvarvning och hur de ska slipas. Då får kunskap om modifierade och säkra tekniker
som är tillämpbara i grundskolan. Varje deltagare får tillgång till en egen utrustad
svarv under kursdagen.
LÄRARE: Åke Landström, yrkessvarvare och utbildad slöjdlärare.
PLATS: Nyköping.
KOSTNAD: För lärare i Sörmlands län 450:- Övriga 900:-.
ESKILSTUNA

Färga tyg och papper med växter och skrot. 31 okt, kl 9-16
Att färga tyg och papper behöver inte vara svårt! Ta en titt i naturen, i komposten
eller metallinsamlingen så kan du hitta material att färga tyger med. I denna kurs får
du prova på att på ett enkelt, lekfullt och experimentellt sätt färga tyger och papper med växter och järnskrot. Inga farliga kemikalier eller dyra färgpigment behövs
för att få spännande resultat! Tygerna kan till exempel bli underlag för broderi och
papprena kan bli till personliga kort eller böcker.
LÄRARE: Elisabet Jansson, konsthantverkare.
PLATS: Eskilstuna.
KOSTNAD: För lärare i Sörmlands län 350:- Övriga 700:-.
FLEN

Tälja med barn – säkert och lekfullt. 31 okt, kl 9-16
Naturens former sätter fantasin i gungning. Täljandet övar upp finmotoriken och
inbjuder till lärande över ämnesgränserna. Det går att tälja fritt eller med utgångspunkt i olika teman, t.ex. ljud, lek, mat, friluftsliv, djur och högtider. Under kursen
går vi igenom teman som kniv- och täljvett, klyvning med yxa och lämpliga träslag.
Exempel på saker att göra med barn varvas med praktiska övningar i olika täljgrep
samt täljning av egna föremål.
LÄRARE: Mette Handler, slöjdare och jägmästare.
PLATS: Flen.
KOSTNAD: För lärare i Sörmlands län 350:- Övriga 700:-.
Fortsättning på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida

GNESTA

Återbruka textil och plast med textila tekniker.
1 nov, kl 9-16
Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast
i vårt moderna samhälle när vi slöjdar? I dagens konsumtionssamhälle har vi ett
överflöd av skräp och förbrukade textilier som vi kan utnyttja och skapa nytt av. I
denna kurs tittar vi på möjligheterna att arbeta med återbruk i textilslöjden inte bara
som ett tema, utan genomgående i olika slöjdmoment. Introduktion och exempel
på hur det går att arbeta med olika material. Därefter textil workshop där du får
prova på de tekniker som du själv har mest nytta av i din undervisning.
LÄRARE: Johanna Törnqvist, konsthantverkare.
PLATS: Gnesta.
KOSTNAD: För lärare i Sörmlands län 350:- Övriga 700:-.

ÖVRIG KURSFAKTA
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Till samtliga kurser senast 6 oktober.
ANMÄLAN: www.sormlandsmuseum.se/slojdlarare och anmäl dig via formuläret.

Kurserna har begränsat antal platser. Kursen ställs in vid för få anmälda.
KALLELSE: Detaljerad info skickas till deltagarna senast två veckor före kursstart.
PRISER: Priserna är exklusive moms. I kurserna ingår för- och eftermiddagsfika. Meddela ev. allergi.
Medtag egen lunchlåda.
INFORMATION: Helena Åberg, helena.aberg@dll.se eller 070 946 15 26 (hårda kurser).
Karin Edlund, karin.edlund@dll.se eller 076 721 91 11 (textilkurser).
Kurserna genomförs med stöd från Folkskollärare G. Pettersons fond.

Välkommen!
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