SKOLANS DAG - FÖR LÄRARE, LÄRARSTUDENTER, m.fl.
Lärarförbundet uppmärksammar, tillsammans med ARF , den nationella dagen Skolans dag. Vi visar
filmen VIKARIEN med efterföljande samtal med filmens huvudperson, MAX WEJSTORP. På kvällen
arrangerar vi ett PANELSAMTAL riktat i huvudsak till lärare och lärarstudenter där vi har bjudit in
ledande politiker och tjänstemän för ett samtal om skolan utifrån ett Malmöperspektiv.
---------------------------------------------------------------------

FILM och SAMTAL: VIKARIEN

Regi Åsa Blanck & Johan Palmgren | Sverige 2006 | Dokumentär | 85 min | Svenskt tal

För den unge ambitiöse läraren Max Wejstorp blir kaoset på Hallonbergskolan till sist outhärdligt.
Han tillkallar sin gamle magister, den nu 73-årige legenden Folke Silvén från Lund. Folke är en lärare
av den gamla stammen, tillika världsmästare i baklängestal. När han anländer till Stockholmsförorten
börjar saker att hända. "Vikarien" är ett spännande actiondrama i skolmiljö där man verkligen undrar
hur det ska gå. En varm, rolig och allvarlig film där demokrati ställs mot auktoritet, tradition mot
obruten mark, där känslor stormar och inget är vad det synes vara.
Efter filmen samtalar vi kring filmen med läraren Max Wejstorp som besöker oss från Stockholm.
Publiken välkomnas att ställa frågor och dela med sig egna perspektiv.
DATUM: 13 september
TID: 16.00-18.00
PLATS: Biograf Panora, Friisgatan 19D
Målgrupp: Lärare, skolpersonal, lärarstudenter.
OBS! Gratis inträde, förbokning gäller.
BOKNING: http://simplesignup.se/event/81339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANELSAMTAL OM SKOLAN
Dagens skola, morgondagens Malmö

Ansvariga politiker och tjänstemän samlas för att samtala kring skolans utmaningar ur ett
Malmöperspektiv, tillsammans med representanter från Lärarförbundet, elever och forskare. Bland
andra medverkar:

Anders Rubin (S), Kommunalråd med beredningsansvar för skola,
Gunn Hanéll (M), Ledamot AGV nämnden
Bassem Nasr (MP), 1:e vise Ordförande AGV nämden,
Caroline Wessel (M), 2:a vice ordförande grundskolenämnden
Anders Malmquist, Grundskoledirektör,
Jens Jording, Områdeschef gymnasiet
Roine Selind, Lärarförbundet Malmö
DATUM: 13 september
TID: 18.15-20.00
PLATS: Biograf Panora, Friisgatan 19D
OBS! Gratis inträde, förbokning gäller.
BOKNING: http://simplesignup.se/event/81387
Arrangörer: ARF – Film och kultur för Mänskliga Rättigheter och Lärarförbundet. I samarbete med
Panora/Folkets Bio Malmö
För mer information kontakta:
info@arfarf.se
040-30 24 07
-----------------------------------------------------------------------------------------------ARF hela året är möjlig tack vare stöd från: Kungliga Patriotiska Sällskapet, MKB,
Hyresgästföreningen, Sparbanksstiftelsen Skåne, Swedbank, Malmö Stad och Regions Skåne.

