Slöjdfolket
Slöjdfolket är slöjdaktiviteter för barn och
unga, på fritiden. Här slöjdas det i alla
möjliga material både inomhus och
utomhus. Ibland helt efter eget önskemål
och ibland inom ett bestämt tema.
Huvudsyftet är alltid att bygga självkänsla
och slöjdkapacitet hos barnen. Vi siktar på
att tillsammans bli fiffiga och slöjdsmarta!
Slöjdfolket drivs av utbildade
slöjdhandledare i samarbete med en
förening, fritidsgård, församling eller ett
studieförbund. Hemslöjdskonsulenterna
stödjer verksamheten genom att utbilda
handledare samt erbjuda material och verktyg.

Starta ett Slöjdfolkshäng
För att starta en slöjdaktivitet, genom Slöjdfolket, måste du ha gått en slöjdhandledarutbildning.
Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland erbjuder varje år denna utbildning.
Du ordnar själv kontakten med den samarbetsparter du tänkt arbeta med. När du har allt färdigt för
att komma igång hjälper hemslöjdskonsulenterna till med en del material och du får även kvittera ut
en Slöjdfolkslåda innehållande verktyg, som ni får låna under tiden verksamheten är i drift.
Hemslöjdskonsulenterna erbjuder fortbildning för aktiva slöjdhandledare.
Är du intresserad eller har du frågor, så kontakta hemslöjdskonsulenterna.
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Barn och unga är vår framtid!
Inom slöjden finns inga bestämda regler för vad du kan göra eller hur du ska göra
det. Här gäller det att tänka och vara finurlig, att hitta lösningar på problem. Vi
brukar kalla det för att vara ”slöjdsmarta”.
När vi tillåter detta undersökande arbetssätt utvecklas förmågan och tilltron på att
reda sig själv och vi bygger självkänsla. Slöjden ger oss även insikter och kunskaper
som gör att vi kan leva ett mer hållbart liv. Eftersom barn och unga är vår framtid
är de också en prioriterad grupp i vårt arbete.
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Slöjdhandledarutbidning i Västernorrland
Slöjdhandledarutbildningen vänder sig till dig som vill låta barn och ungdomar slöjda, antingen i din
redan befintliga verksamhet som lärare, fritidspedagog, museipedagog etc, eller som slöjdhandledare
i en Slöjdfolksaktivitet på fritiden.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Vi går igenom basala slöjdkunskaper om verktyg,
material och slöjdtekniker. Vi berör ämnen som; att reda sig i livet på klimatsmart och resurssnålt
sätt, genus, globala influenser, tvärkulturella samarbeten och mycket mer.
Kursen är en halvdistanskurs som löper under perioden februari-november. Under sex
utbildningsdagar fördelade på tre helger, träffas vi på Murberget. Däremellan ingår hemuppgifter av
både praktisk och teoretisk art, både enskilt och i grupp.
Kurstillfällen 2019: 2-3 februari, 17-18 augusti och 28-29 september.
Plats: Murberget, Länsmuseet Västernorrland
Pris: 1000 kr. I priset ingår fika, lärarhandledning, kurslitteratur och material samt lån av verktyg.
Anmälan och information via www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna
Arrangör: Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland
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