Pressmeddelande

måndagen den 1 september 2014

Barn föds inte med fördomar
En av samhällets viktigaste uppgifter är att främja jämställdhet och människors
lika värde. Skolan har en viktig del i att ge kunskap och verktyg att orientera sig
och ta ansvar för sitt handlande i en komplex värld. Under hösten startar ett
skolprojekt i Varbergs kommun som heter ”Barn förds inte med fördomar”.
Den 2 september 15.00 träffar och föreläser Pär Johansson på Peder Skrivares
skola pedagogisk personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen, för att
diskutera hur vi kan förstärka vårt värdegrundsarbete i grundskolan. Pär är
grundare av och chef för Glada Hudik-teatern, teatergruppen där
utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare arbetar sida vid sida. Pär
Johansson är även författare och har skrivit boken ”I huvudet på en normalstörd”
där han delar med sig av de erfarenheter åren med de utvecklingsstörda har gett
honom, och förklarar varför han själv kallar sig normalstörd. Han berättar om
avgörande händelser i sitt eget liv och får oss att se på oss själva och våra
medmänniskor med nya ögon.
Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika, det handlar om att
lära sig acceptera, och uppskatta, att vi är olika. Pär menar att det handlar om att
göra skillnad i sin egen klass. Grunden till all integration är människors möte över
gränserna. Därför är det viktigt att barn på ett naturligt sätt får möta olikheter och
där alla lär sig något nytt.
Skolprojektet i Varberg sker i samarbete mellan Varbergs sparbank och barn- och
utbildningsförvaltningen med stöd av Sparbanksstiftelsen. Skolprojektet inleds
med föreläsningar för berörda lärare och ansvariga. Föreläsare med
utvecklingsstörning kommer att besöka alla klasser årskurs 4-6 under hösten fram
till den 10 november, då de inbjuds till en föreläsning i Sparbankshallen i
Varberg.
Fokus är på likheter och inte olikheter. Målet är att förändra attityden och sättet att
förhålla sig till varandra i sin klass.
Som ett led i detta arbete kommer alla elever i årskurs 4-6 att få gå på Glada
Hudik-teaterns uppsättning av Trollkarlen från Oz.
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