Program för World Home Economics Day 15 mars 2019
World Home Economics Day
15 mars 2019

TID:
PLATS:
KOSTNAD:

08:00– 16:00
Bertil Hammer-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 5, Uppsala
Kompetensutvecklingsdagen är kostnadsfri för deltagarna tack vare medel vi erhållit
från Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond.
Kaffe/te med smörgås serveras vid registreringen. Lunch intas på egen hand.
.

Tema för årets Hushållsvetardag: Kreativitet och innovation i Hkk för hållbar utveckling
(IFHE 2019 “Creativity and innovation in Home Economics for Sustainable Development”)
08.15 – 08:45

Registrering, kaffe/te och smörgås

08:45 – 08:50

Välkommen

08:50 – 09:50

Livsmedelsverket presenterar sin senaste rapport ”Riksmaten Ungdom”Så äter ungdomar i Sverige. Vi får också en presentation av ”Fler gör
mer” en handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige. (Livsmedelsverket
i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket)

09:50 – 10:50

Elin Röös, SLU, ”En hållbar kost från en levande planet”

10:50 -11:00

Bensträckare/Paus

11:00- 12:00

Erfarenhetsutbyte kring hur vi arbetar med hållbar utveckling i skolan
Vi diskuterar i grupper och delar med oss av våra erfarenheter. Har du
något eget material du vill dela med dig av så ta gärna med det!

12:00-13:15

Lunch (som du bekostar själv) Vi tipsar om matställen i anslutning till
Blåsenhus.

13:15 – 14:15

Anita Forsnäsgård, Skolasamordnare, Konsumentverket ”Nya tips och
verktyg från Konsumentverket”

14:15 – 15:45

Lena de Ron och Maria Feldt, lärare och författare.
”Den systematiskt planerade läraren” Ett redskap för
kunskapsbedömning i hk som baseras på styrdokumenten och som kan
användas vid planering av, direkt i och efter undervisningen.
Fruktpaus med bensträckare under tiden

15:45 – 16:00

Utvärdering
VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG!
Kerstin Björkling och UllaBritt B Johansson

Bindande anmälan senast den 3 mars 2019!
Observera! Du anmäler dig via mail till whedagen@gmail.com. Där anger du namn, epostadress,
arbetsplats och telefonnummer. Antalet delatagare är begränsat till 90 personer, ”först till kvarn”
Bekräftelse fås per e-post!

