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Plats: Kulturcentrum, lokal Syrenen
Köpmangatan 5-7, Sandviken
Datum och tid: Onsdagen den 10 september 2014
kl. 9.30 – 16.00
Målgrupp: Bibliotekspersonal, kulturtjänstemän,
pedagoger på förskola, skola och fritidshem, kulturpedagoger och andra som arbetar med och i miljöer
för barn och ungdomar.

Trampolin –

Sveriges första litteraturhus för barn och unga,
invigdes den 5 april 2014 på Kulturcentrum i Sandviken.
På litteraturhuset Trampolin får barn och ungas berättelser
liv genom olika estetiska uttrycksformer.
Miljön i Trampolin har tagits fram i en flerårig
designprocess under ledning av barnkulturdesigner
Eva-Johanna Isestig och personal från Kulturcentrum.
Barn och unga i Sandviken har deltagit i processen genom
workshops där deras perspektiv och förutsättningar
sedan legat till grund för utformningen av lokalerna.
Nu erbjuder Kulturcentrum/Litteraturhuset ett unikt
seminarium där Eva-Johanna Isestig berättar om sitt arbete
med att involvera barn och unga i designprocessen kring
Trampolin. Deltagarna i seminariet får också möjlighet att
själva prova olika verktyg för att utforma verksamheter
tillsammans med barn.
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PROGRAM
9.30 Ankomst och fika
10.00 Eva-Johanna Isestig om designprocessen
Vi får följa med på resan från förstudie till färdigställande
av Trampolin. På vägen ges några fördjupande inblickar
i genomförda workshops med barn. Vi får också veta
hur resultatet av arbetet med barnen tagits tillvara i den
faktiska miljön som den ser ut idag.
11.45 Lunch
12.30 Rundvisning på Trampolin
13.00 Diskussionsövningar i grupp
Under ledning av Eva-Johanna får deltagarna i mindre
grupper genomföra några övningar som kan vara
inspirerande och användbara i den egna verksamheten.
Deltagarna får bl.a. gå igenom några moment från en
klassisk designprocess och ges exempel på vad som är
viktigt att tänka på när man involverar barnen.
15.00 Gemensam diskussion
Varje grupp får kort presentera resultatet från sina
övningar. Därefter diskuterar vi gemensamt hur kreativa
miljöer för barn och unga kan utvecklas.
16.00 Avslut

Anmälan: Anmäl dig genom webbformulär på Trampolins
sida på www.sandviken.se senast den 1 september.
Seminariet, inklusive lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika, är kostnadsfritt för dig som är yrkesverksam i
Gävleborgs län. För övriga debiteras en seminarieavgift
på 500 kronor exkl. moms.
Antalet platser är begränsat. Bekräftelse skickas ut efter sista
anmälningsdag.

