Inbjudan till föräldraföreläsning i tolerans!
Lika Olika utbildar ditt barn i tolerans och du som förälder är därmed inbjuden till en
prisbelönt föreläsning med mångfaldsexperten och utbildaren Mary Juusela som över
19,000 lyssnat på sedan 2015.
De flesta vet att det är viktigt med öppenhet och tolerans till alla slags olikheter, men få vet hur
de ska göra för att lyckas. Många har även glömt att olikheter inte bara begränsas till hudfärg
och etnicitet, det kan handla om kön, utseende, handikapp, diagnoser, socioekonomiska faktorer
och egentligen vad som helst.
Som förälder är du en avgörande del i att bygga ett tolerant samhälle då du varje dag inspirerar
och utbildar ditt barn i attityder, fördomar och tolerans – bara genom att vara den du är och
säga det du gör. Vilken fantastisk möjlighet!
Vi erbjuder därför alla föräldrar till en föreläsning där du kommer att få möjlighet att utvärdera
dig själv och dina fördomar. Du kommer få värdefull insikt i hur du kan bemöta ditt barn med ett
öppet förhållningssätt och därmed bidra till ett ännu bättre och tryggare samhälle – för alla.
Datum: 22 februari, kl. 18.30-20.00
Plats: Karlbergsskolans studiehall
Anmälan: Senast den 19 februari till Martina Edberg: martina.edberg@koping.se
________________________________

Lika Olika-metoden är en toleransmetod kopplad till barnforskare vid Högskolan i
Kristanstad. Över 50 skolor, 15 kommuner och flera storbolag ingår i toleransarbetet med
Lika Olika för att stärka Sverige i öppna attityder och inkludering. För mer information om
Lika Olika och mångfaldsexperten och grundaren Mary Juusela: www.likaolikametoden.se

Temadag med Lika Olika
Hej,
Vi är glada att berätta att ditt barns/dina barns skola valt att arbeta för en ökad tolerans
tillsammans med oss på Lika Olika. Totalt arbetar vi med nära 70 grund- och
gymnasieskolor i Sverige och på Åland för att ge alla en chans att få komma fram som
den person de faktiskt är och inte vad de eller döms att vara av sin omgivning på grund
av fördomar eller fientlighet. Det handlar om att öka toleransen för såväl ADHD, dyslexi,
kroppsform, social tillhörighet, ursprung, religion, sexualitet – ja, vad det än må vara
som gör just att en person inte får sin röst hörd eller blir sedd för sin individ.
Kartläggning
Arbetet börjar med en kartläggning där vi intervjuar ett urval av elever i grupp. Dessa elever har
skolan valt ut att medverka för att lära oss mer om hur de tycker miljö, tolerans, trivsel och
gemenskap är mellan elever och mellan elever och skolpersonal. Det är mellan 25-30 elever som
blir intervjuade. Samtalen är konfidentiella och ingen behöva svara på frågor de inte vill svara
på. Syftet är gott och vi tar ett stort ansvar för att alla i intervjugrupperna blir respekterade och
omhändertagna på ett bra sätt. Även ett urval av skolpersonalen intervjuas, då individuellt.

Utbildning i tolerans
Därefter utbildas skolpersonalen i tolerans. Innan vi kan ta arbetet vidare till eleverna måste de
vuxna vara med, anser vi. Det sker under en halvdag. Först därefter håller vi en temadag till
eleverna och det i samarbete med skolpersonalen, experterna på plats.

Föräldraföreläsning
Ni vårdnadshavare och föräldrar är välkomna med i arbetet under den prisade föreläsningen
som 19,000 svenskar tagit del av sedan mars 2015 och som ges av Lika Olikas grundare, Mary
Juusela. Under tillfället är ni välkomna att ta med vänner och släktingar för att sprida
toleranskunskapen just där ni bor. Det är vi vuxna, och framförallt föräldrar och vårdnadshavare
som lär nästa generation hur vi vill ha det tillsammans.
Det blir en spännande kväll där du får utmana dina fördomar och din tolerans.
Läs mer på www.likaolikametoden.se
Följ arbetet på Facebook och Instagram: likaolikametoden
Tveka inte att höra av dig vid frågor, din främsta kontakt sker via skolan.
Varm hälsning,
Lika Olika-teamet

