Läkeeurytmiföreningen i Sverige inbjuder till

FORTBILDNINGSKURS
på Vidarkliniken
fredag 20 april kl 9.00 - 17.00
lördag 21 april kl 9.00 - 12.00

Motorisk utveckling hos det lilla barnet
Susanne Wärnhjelm, Angela Tischbein-Madsen
Workshops med Margareta Dahlström, Per-Inge Munter, Kerstin Silvasti

Hur kan vi med metodiskt uppbyggd eurytmisk rörelseträning främja
barnets rörelseutveckling och därmed lägga grunden till barnets
inlärningsförmågor.
Kursen vänder sig särskilt till alla som arbetar med läkeeurytmi för barn
och ungdomar, men temat berör frågor som har grundläggande betydelse
för allt arbete med rörelse och läkeeurytmi.
Läkare,eurytmipedagoger och eurytmistuderande är också välkomna att
delta.
Vi vill på denna kurs lyfta fram de kunskaper och erfarenheter som finns
bland föreningens medlemmar. Vår förhoppning är att kursen ger oss
tillfälle att mötas i ett kollegialt utbyte och att vi kan utveckla detta
arbetssätt på våra kurser framöver.

Program
Fredag 20 april
8.30 - 9.00 Ankomst och registrering
9.00 - 10.30 Inledning och samtal till temat av Angela Tischbein-Madsen
10.30 - 11.00 Kaffepaus
11.00 - 12.00 Övningar till temat med Angela Tischbein-Madsen
12.00 - 13.30 Lunchpaus
13.30 - 15.00 Repetion av förmiddagens övningar och avslutande samtal med Angela
Tischbein-Madsen
15.00 - 15.30 Kaffepaus
15.30 - 17.00 Föredrag av Susanne Wärnhjelm: ”Den motoriska utvecklingen hos det lilla
barnet”
Lördag 21 april
Vi arbetar i workshops med temat belyst och bearbetat ur olika aspekter.
Det finns möjlighet att välja mellan olika workshopsgrupper.
9.00 - 9.20 Inledning och presentation av dagens workshops
9.20 - 10.00

Workshop I Kerstin Silvasti
Workshop II Per-Inge Munter

10.00 - 10.30 Kaffepaus
10.30 – 11.15

Workshop III Margareta Dahlström

11.15 - 12.00 Utvärdering och tankar inför framtiden. Hur kan vi utveckla arbetet med
kollegialt utbyte på våra kurser
12.00 Avslutning
Kursen inleds på fredagen med att vi tittar på hjärnans uppbyggnad.
Hur vi kan hitta de tre grundläggande rörelseriktningarna: höger-vänster, framåt-bakåt och
upp-ner i hjärnans olika verksamhetsområden.
Hur vi kan träna dem så att de bli automatiserade och därmed till barnets förfogande för:
 Inlärning
 Prestationsförmåga
 Koncentration och fokus
 Multitaskingförmåga
 Personlighetsutveckling (självkänsla och självmedvetenhet, självständighet och
självkännedom)
 Stresstolerans

AnthroMed Kursen berättigar till 12 AnthroMed poäng
Kursavgift
Medlemmar med betalning via BankGiro
1100 kr
Kontantbetalning och icke medlemmar
1300 kr
Institution / om arbetsgivaren betalar
1300 kr
Studenter och pensionärer
800 kr
Fika ingår i kursavgiften
Enbart föredrag : fritt för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar.
BankGiro 5174-5651 Ekobanken
Anmälningar till Maria Thurén: thuren.maria@gmail.com senast den 13 april
Boendemöjligheter
Hotell Kulturhuset http://www.hotellkulturhuset.se/kontakt/
Håknäs vandrarhem http://haknas.vandrarhem.dinstudio.se
”Studentrum på gamla seminariet” http://www.kulturcentrum.nu
Medverkande:
Angela Tischbein-Madsen har arbetat som eurytmist på olika waldorfskolor, lekskolor och
läkepedagogiska hem.
De senaste åtta åren har hon huvudsakligen arbetat som läkeeurytmist.
Hon har en Master i eurytmiterapi, är utbildad Mindfulnessinstruktör och Rytmisk
Rörelsetränare (spädbarnsrörelser och reflexintegration).
De senaste åren har hon fördjupat sig i den motoriska rörelseutvecklingen hos det lilla barnet
och har arbetat med det i grupp i förskoleklass och i enskild terapisituation.
Susanne Wärnhjelm är läkare, specialist i barnmedicin samt läkeeurytmist. Hon har lång e
erfarenhet som skolläkare på waldorfskolor och läkepedagogiska hem.
Margareta Dahlström är förskollärare, eurytmilärare och läkeeurytmist med femtio års
erfarenhet av arbete inom läkepedagogiken på Solbergahemmet i Järna.
Workshopstema: Den motoriska utvecklingen och de fyra lägre sinnena
Per-Inge Munter är eurytmilärare och läkeeurytmist med lång erfarenhet från arbete på
Orionskolan och Kristofferskolan.
Workshopstema: Den motoriska utvecklingen och de fyra lägre sinnena
Kerstin Silvasti är förskollärare, eurytmilärare och läkeeurytmist med lång erfarenhet inom
läkepedagogik och socialterapi.
Workshopstema: Den motoriska utvecklingen och de fyra lägre sinnena
Läkare, läkeeurytmister, eurytmipedagoger och eurytmistuderande
varmt välkomna till fortbildningskurs!
LEF-styrelse

