
I samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Utbildningsdag 
Vårpeppen  
När:  Torsdagen den 23 mars 2023  

Var: Garnisonen konferens
 Karlavägen 100, Stockholm

Lokal:  Stora Hörsalen

Välkommen till en dag att på olika sätt inspireras till 
aktiviteter och verksamheter inom kultur och fritid.

Inbjudan till konferens! 



PROGRAM
Moderator: Camilla Hagman

8.30 
RegistReRing och kaffe med smöRgås

8.55 
inledning och välkomna

9.00 – 10.00 
the Rockin Pots – en emotionell Resa 
På flyktingförläggningen grytan utanför Östersund ville man bidra 
med en meningsfull aktivitet och friskvård för de boende. därför togs 
beslutet 2015 att starta kören the Rockin Pots som är öppen för alla. 
Hör hur körens verksamhet har vuxit från att först ha sin verksamhet 
på flyktingförläggningen till att utvecklas till ett större kontaktnät 
som i sin tur inneburit en god integration. En emotionell resa med 
skratt, glädje och sorg. 

Jonas Hagström, The Rockin Pots

10.15 – 11.00 
Årets bokväckare 2022 – Fredrika skola 
Fredrika skola i Åsele kommun utsågs 2022 till vinnare i Kulturrådets 
projekt Väck boken. Hör hur skolan valde att sprida och öka läslusten 
i alla åldrar runt om i bygden. Ett läsfrämjande arbete som nu sprider 
sig vidare till andra orter runt om i landet.

Katarina Henriksson, lärare Fredrika skola, Åsele kommun och Josefin Öberg, 
lärare Trehörningsjöskolan, Örnsköldsviks kommun.

11.15 – 11.45 
innovativa kultur och Fritidsverksamheter För nya 
mÅlgrupper 
digitala lekplatser, balett för äldre. det är några av de verksamheter 
som gävle kommun har startat i sin målsättning att nå ut till nya 
målgrupper med verksamheten. Vi får lyssna till goda exempel, men 
även svårigheter, med att bryta nya innovativa vägar.

Charlotte Oster, enhetschef Konst och kultur, och Theodor Randås, 
planeringsstrateg Livsmiljö, Gävle kommun

11.45 – 12.45  lunch



12.45 – 13.30 
aktivitet Förebygger! – Årets peppare 2022  
generation Pep utsåg Ängelholms kommuns verksamhet aktivitet 
förebygger till Årets Peppare 2022. Verksamheten är ett samarbete 
mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande 
arbetet och förebyggande är satt i fokus. de arbetar utifrån ledordet 
barnens drömmar – vår kompass! där det övergripande målet är 
att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Utifrån obligatorisk 
föreningsverksamhet på skoltid i åk 4 – 6 tillsammans med andra 
riktade insatser främjas en mer jämlik hälsa i samhället. Hör om 
hur projektet uppstod och hur arbetet fortskrider, samt vinster inom 
socialtjänst, skola, föreningsliv och näringsliv. 

Maja Arvidsson, Samordnare Aktivitet förebygger, Ängelholms kommun

13.45 – 14.30 
idrott För äldre 
Andelen äldre i befolkningen ökar i Sverige. 2020 fick idrottsrörelsen 
20 miljoner kronor från regeringen för att under två år skapa bättre 
förutsättningar för äldre att idrotta och för att minska ensamheten 
bland de äldre. 2022 och 2023 fortsätter arbetet med allt fler 
involverade idrottsförbund. Hör om erfarenheterna från satsningen 
och goda exempel på verksamheter som ökat möjligheten för äldre 
att tillsammans med andra idrotta och vara en del av en gemenskap.

Aila Ibanez Mengüc, Projektledare, Riksidrottsförbundet

14.30 – 14.50 Fika

14.50 – 15.50 
tegelbruket 
tegelbruket startade 2013 och är en ungdomsarena med en yta på 
8 000 kvm vilket ger stora möjligheter. Huvudman för verksamheten 
är KFUM Örebro tillsammans med studieförbundet sensus. Här 
samsas verksamheter, både i projektform och organiserade, för 
unga vuxna på samma yta som föreningsliv och kommunens 
seniorverksamhet.  alla med målet att skapa en mötesplats där alla 
har samma värde och ges möjlighet att växa och utvecklas. 
Vi har glädjen att återigen ge möjlighet att lyssna till beston Kalefa, 
ungdomscoach på tegelbruket i Örebro med mångårig erfarenhet att 
arbeta med ungdomar och unga vuxna i socialt utsatta miljöer.

Beston Kalefa, ungdomscoach fokus mänskliga rättigheter,  
Tegelbruket i Örebro

ca 15.50  avslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.



UtVärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad 
tel. 0702 38 52 49 
info@utvarderingsringen.se 
www.utvarderingsringen.se

vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1995 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. som grupp kan du 
ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning. som deltagare 
godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor eller diskutera.

när du deltar i nätverket har du möjlighet till kostnadsfri konsultation hos oss, vi har 
många års erfarenhet av utredningar och enkätundersökningar. 

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
 
Utvärderingsringen

anmälan 
anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före konferensen debiteras avgift 
enligt inbjudan. Ersättare får sättas in. 

deltagaRe i UtväRdeRingsRingens nätveRk 
3.000:- exkl. moms
 
medlem i sfk 
3.700:- exkl. moms
 
övRiga 
4.100 kr exkl. moms 
 
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.
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