
Varmt välkommen till utbildningsförvaltningens inspirations- och utbildnings-
event för dig som arbetar i fritidshem på kommunal grundskola. 

Fritidsdagarna  
i Uppsala 2021

I år ses vi digitalt under en förmiddag. Välj på datumen: 5 maj eller 7 maj. Anmäl dig i” Boka” och 
se fram emot en härlig förmiddag fylld av inspiration, nya kunskaper och spännande föreläsningar 
tillsammans med dina fritidshemskollegor.  
Seminariet börjar klockan 8.00 men kom gärna in redan 10 minuter innan så att du kan se så att allt 
fungerar. Länk mailas ut ett par dagar innan. 

Jag anmäler mig till onsdag 5 maj  Jag anmäler mig till fredag 7 maj

 
Program 

8.00  Erik Ojala, grundskolechef, hälsar välkomna.

8.10  Miljön på fritidshemmet som verktyg  
för undervisning,  
Anneli Hippinen, fritidspedagog, universi-
tetsadjunkt och doktorand på Stockholms 
universitet

9.15-9.30  Paus

9.30  Hållbart lärande – fokus på förmågorna 
med en koppling till det centrala innehållet. 
Varför ska vi göra det vi gör?

	 Stina	Lindblad,	Upplandsstiftelsen
 
9.50  Hur fritidshemmen kan bidra till en aktiv och 

hälsosam livsstil med det digitala metod-
stödet Pep Skola. 
Carolina	Klüft	och	Marie	Harding,	 
Generation PEP

10.30  Rörelsepaus

 

10.40 Information om RF SISUs olika projekt   
 med fokus på rörelsesatsningen i skolan.  
 Konkreta tips på hur projektet kan bidra   
 till mer aktiva elever.
 Wilhelm Widerholm, RF-SISU

10.55 Hur vi kan få rörelse och läsfrämjande   
 aktiviteter att samverka 
 Ulrika Håkansson Kallin, skolbiblioteks-  
 samordnare, Utvecklingsenheten

11.05 Bibliotek Uppsala ger tips på läsfrämjande
 och språkstimulerande arbetssätt och  
 berättar om vad biblioteket har att erbjuda.
	 Linn	Holmstedt	och	Maja	Olsson	bibliotekarie,		
 Bibliotek Uppsala.

11.25 Paus

11.30 Konkreta tips på hur ni på fritidshemmet kan  
 arbeta med hållbarhet inom det centrala   
 kunskapsområdet teknik och samhälle.
 Stina Bengtsson, Uppsala vatten och Avfall AB

11.50 Summering av dagen och avslut.

http://kursbokning.uppsala.se/bokakurs/kurs.asp?kat=189&kurs=4175&fomdat=2021-04-12
http://kursbokning.uppsala.se/bokakurs/kurs.asp?kat=189&kurs=4175&fomdat=2021-04-12


Anneli Hippinen om föreläsningen  ”Miljön på 
fritidshemmet som verktyg för undervisning” 
 
I föreläsningen diskuteras miljön på fritidshem-
met ur ett undervisningsperspektiv relaterat till 
forskning och konkreta exempel. En central del i 
att använda miljön som verktyg för undervisning 
är elevens delaktighet. Föreläsningen fokuserar 
därför på både den sociala- och fysiska miljön 
ur elevens perspektiv, samt hur personalen på 
fritidshemmet kan strukturera och planera för  
undervisning så att den är anpassad efter varje 
elevs behov, intressen, initiativ och erfarenheter.   

Här kan du läsa mer om Anneli Hippinen

Carolina Klüft och Marie Harding från Genera-
tion PEP bjuder på en inspirationsföreläsning 
om hur fritidshemmen kan bidra till en aktiv 
och hälsosam livsstil med det konkreta och 
kostnadsfria digitala metodstödet Pep Skola.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organi-
sation som grundades i juli 2016. Initiativtagare 
är Kronprinsessparet och bakom Generation Pep 
står ledande svenska företag, stiftelser och ideella 
organisationer

Generation Pep arbetar utifrån visionen att alla 
barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och 
viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Här kan du läsa mer om  Generation PEP 

Anneli Hippinen Carolina Klüft och Marie Harding

https://www.su.se/profiles/annhip-1.190987
https://generationpep.se/sv/

