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Själslig utveckling
som färgspektrum

Om konstterapi och hantering av
unga människors raseri och ilska
Erik van Mansvelt

I denna presentation jämför jag elevens själsliga utveckling med övergången från bildfärgspektrum till glansfärgspektrum, en övergång från en
latent- till en manifest tillvaro, så som Rudolf Steiner (1921) har beskrivit
det i sin färgkrets. Syftet med att framställa elevens utveckling i termer av
en färgspektrumövergång är att fördjupa förståelsen för den process som
dominerar tonåren, nämligen astralkroppens födelse. Det är en utveckling
ur det latenta till det manifesta. Genom att beskriva tonåringens utveckling
på detta sätt, som en förändringsprocess som huvudsakligen utspelar sig
i astralkroppen, avser jag att förklara på vilket sätt konstnärliga terapier
kan hjälpa unga människor att hantera sina känslostormar.

1. Jag beskriver utvecklingen från barn till tonåring och
		 utvecklingen mot att bli en självständig person

2. Jag skildrar två övergångar: från bildfärg till glansfärg och
		 från eterkropp till astralkropp
3. Jag beskriver astral aktivitet på två nivåer

4. Jag fokuserar gränslandet mellan latent- och manifest tillvaro

5. Med hjälp av en fallbeskrivning visar jag hur konstnärlig
		 aktivitet blir pedagogiskt stöd

6. Jag diskuterar vilken roll astralkroppens övre och nedre skikt
		 spelar vid utbrott av ilska
7. Avslutningsvis gör jag en sammanfattning med några
		kommentarer.

Inledning
Att hjälpa ungdomar i skolan att hantera ilska och raseriutbrott förutsätter insikt hos de vuxna för elevens utveckling och situation, både själsligt
och kroppsligt. Det är viktigt att de vuxna får blick för skillnaden mellan
osund och sund ilska hos unga människor för att bättre kunna bemöta och
stödja deras utveckling.
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Tiden mellan barndomen och tonåren
vill jag karakterisera som livskrafternas
blomstringstid. Utvecklingen manifesterar sig i både kroppsliga och själsliga livsyttringar. Den antroposofiska
människokunskapen använder begreppen eterkropp och astralkropp för att
beskriva denna utveckling1. I samband
med skolmognaden frigörs en del av
eterkroppen ur den fysiska kroppen
(Bild 1). Dessa fria eterkrafter kommer
1. Steiner, Rudolf: Die Geheimwissenschaft im Umriss1910
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1. Utvecklingen från barn till tonåring, till en självständig person

	
  

Inkarnat	
  är
är	
  den
den	
  llevande
evande	
  bbilden
ilden	
  aav
v	
  ssjälen
jälen	
  
Inkarnat

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Eterkropp	
  

	
  

	
  

Vit	
  äär
r	
  dden
en	
  ssjälsliga
jälsliga	
  bbilden
ilden	
  av	
  
Vitt
avanden	
  
anden 	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Astralkropp	
  

BILD 1

om konstterapi

	
  

BILD 2

barnets utveckling som elev tillgodo.
Det som utmärker en läranderelation,
triaden lärare – läroämnet – elev, förutsätter fria eterkrafter för att fungera på
ett fruktbart sätt.

Under skolåren utvecklas elevens astralkropp successivt och frigör sig från
eterkroppen. Dessa fria astralkrafter
bidrar till den unga människans utveckling till en självständig person. Jag
menar att den fria astralkroppen är en
förutsättning för den distans som krävs
för elevens personliga utveckling och
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kan uppstå mellan
eleven, läraren och
ämnet (von Wright
2014)2. I mötet med
	
  
andra utvecklas jagorganisationen till
en fri andlig 	
  instans i personligheten.
Astralkroppens
födelse är en viktig och
	
  
genomgripande process. Ohanterbar
	
  
ilska, raseri och
oro riskerar emellertid
att störa denna utveckling.
2. von Wright, Moira. On the possibility of novelty: subjectivity
and intersubjectivity in teaching. Research on Steiner Education Vol 5, pp. 29-36, 2014. Available at www.rosejourn.com
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2. Två övergångar: från bild till
glans och från eter till astral
Jag kommer nu att jämföra relationen
mellan eterkroppen och astralkroppen
hos tonåringar med relationen mellan
två färgspektra: bildfärgspektrum och
glansfärgspektrum i Steiners färgkrets3.
Steiner (1921) gör en distinktion mellan bildfärger och glansfärger4. De fyra
bildfärgerna är vitt, inkarnatfärg, grönt
och svart (Bild 2). Dessa bildfärger

3. Steiner, Rudolf: Bildwesen und Glanzwesen der Farben, Föredrag i Dornach, 7 mai 1921 i samlingen Das Wesen der Farben,
Bibliografi nr. 291
4. Steiner, Rudolf: Das Farbenerlebnis – die vier Bildfarben.
Föredrag i Dornach, 6 maj 1921. Bibliografi nr.
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beskrivs som återhållna och inte så
mättade som glansfärgerna gult, blått
och rött. Bildfärger uppfattar jag som
latenta. Bildfärger visar sig som en
skugga av sitt väsen emedan glansfärger manifesterar sitt väsen fullt ut. I
bildfärgspektrumet är grönt den döda
bilden av livet, inkarnatfärg den levande
	
   bilden av själen, vitt den besjälade
bilden av anden och svart den andliga
	
   bilden av döden. I glansfärgspektrum
är rött livets glans, blått är själens glans
Bild	
  3	
  
och gult andens glans (Bild 2). Över	
   gången från bild- till glansfärgspektrum
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uppfattar jag som en övergång från en
latent till en manifest tillvaro.
Jag visar nu en skiss (Bild 1) över människans utveckling längs en tidsaxel för
att betona övergången från astralkroppens latenta existens under barndomen
till en manifest existens under tonåren.
Dessutom visar jag en cirkulär skiss av
väsensleden för att betona relationen
mellan astralkroppen och eterkroppen.

I ett föredrag i samlingen Psykosofi5, gör
Steiner ett cirkulärt-temporalt schema
av själen(Bild 3). Där visas motsättning-

en mellan två tidsströmmar: en eterisk
ström som rör sig från dåtid till nutid, i
schemat från vänster till höger. Från höger till vänster visas en astral tidström
som rör sig ur framtiden emot nuet. I
nuet möter tidströmmarna varandra
och i detta ögonblick kan jagmedvetandet tändas. Ett självbiografiskt minne
stiger upp i medvetandet och bildar
grunden för elevens självuppfattning.
Som särdrag hos eterkroppen vill jag
betona förmågan att lyfta organismens
byggstenar ur det materiella, att nära
organismen och hos eleven i skolan
främja en receptiv hållning. Som särdrag hos astralkroppen vill jag betona
förmågan att verka motströms i organismen, att utsöndra organismens
överskott, att vara tärande i stället för
närande. Astralkroppen främjar elevens
utveckling från en övervägande receptiv hållning till en mer självständig och
kritisk hållning gentemot läraren och
läroämnen.

3. Astral verksamhet på två nivåer

	
   BILD 3
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5. Steiner, Rudolf: Psychosophie, Berlin, 4 november 1910,
Bibliografi nr115

Under tonåren sker en komplicerad utveckling som svårligen låter sig fångas.
Man kan säga att själen utvecklar sig på
två nivåer: tillkomsten av ett nytt sätt
att gestalta livsyttringar när eterkroppen släpper ifrån sig en del av astralkroppen. Det handlar om en förvandling
i det fysiskt – eteriska. Utvecklingen
syns i elevens kroppsformer, rörelsemönster och livsvanor, i puberteten.
Men utvecklingen handlar även om att
ett högre väsensled, astralkroppen,
övergång från en latent till en manifest
själslig tillvaro. Många personlighetsdrag som har varit slumrande träder

fram men även helt nya sidor hos eleven
manifesterar sig. Personliga erfarenheter och ett självbiografiskt minne
formar grunden till en ny självuppfattning. Kanske är begreppet dubbelnatur
fruktbart att använda för att förtydliga
olikheten mellan de två nivåerna på
vilken tonårsutvecklingen avspelar
sig. Astralkroppens livsyttringar som
emotioner i den vitala delen av astralkroppen och astralkroppens själsliga
upplevelser som känslor i den medvetandebärande delen av astralkroppen6.
Distinktionen mellan känslor och emotioner kan liknas vid skillnaden mellan
den övre och undre astralkroppen på
följande sätt. Den övre astralkroppen
är den del som är tillgänglig för det
egna medvetandet i tankar, känslor och
värderingar men kan inte iakttas av
andra, och i den meningen är känslorna
privata. Den nedre astralkroppen är förankrad i livsprocesser och således inte
omedelbart tillgänglig för medvetandet
men är omedelbart iakttagbar i emotioner, gester och beteende för den andre
och på det sättet alltså offentliga.
Eftersom vi inte kan vare sig se eller
omedelbart tyda andras känslor, vare
sig det handlar om kärlek eller ilska, så
måste vi kommunicera med varandra
och fråga varandra hur det känns: ”hur
känner du?” Ett ansiktsuttryck är inte
en enkel spegling av en känsla.

6. Här följer jag Antonio Damasio (2003, p13) när jag skiljer
mellan emotioner och känslor. Damasio säger att emotioner
följer kroppen och känslor följer medventandet. Damasio, Antonio. På spaning efter Spinoza. Glädje, sorg och den kännande
hjärnan. Natur och Kultur, Stockholm, 2003
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4. Gränslandet mellan latent
och manifest tillvaro

glans. Rött är i glansfärgspektrum livets
glans (Bild 4). På detta sätt ställer sig
glansfärgen rött i motsats till bildfärgen
grön, ett komplementärt förhållande.

I mitt resonemang står motsvarigheten
mellan själsliga processer och färgspektrumprocesser centralt. Liksom astralkroppen föds fram ur eterkroppen,
livets primära källa, så glänser blått och
gult fram ur primärfärgen grön. För att
studera frigörelsen av astralkroppen ur
det eteriska i detalj har jag valt att studera färgseparationen som jämförelse.
I bildfärgspektrum är grönt en primär
	
   den döda bilden av livet. Primärfärg:
färgen
grönt separeras i primärfärgerna
	
  
blått och gult. I glansfärgspektrum
är 	
  blått själens glans och gult andens

I relationen mellan bildfärger och
glansfärger är den situationen unik:
inkarnatfärg är själens bild, blått är
själens glans; vitt är andens bild, gult är
andens glans. I dessa relationer finns
inget komplementärt. Vi har fått syn på
gränslandet mellan livsprocesser och
själsliga processer, eterkroppen och
astralkroppen (Bild 4).
I gränslandet existerar eterkroppen
samtidigt som bild och glans. Och i
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gränslandet träder astralkroppen fram
ömsom som vitala emotioner, ömsom
som medvetna känslor. Först när gränslandet är passerat och den döda bilden
av livet, grönt, har utvecklat sig till livets
glans, rött, först då är vägen fri för den
levande bilden av själen, inkarnatfärg,
att manifestera sig till själens glans blå. I
själens blåa glans blir mörkret en del av
själen. Här får vi syn på situationen där
ström och motström möts. Majoriteten
grön möter oppositionen röd; den gröna
färgen på väg mot gult och blått möts av
sin komplementfärg rött, se bild 4.
I livets röda glans blir värme en del av
vitaliteten, den värme i vilken jaget kan
vara. Här gäller det att erbjuda stöd i ett
pedagogiskt möte genom en konstnärlig
aktivitet. Här kan vi bereda en plats för
jag-organisationen i värmen.

5. Fallbeskrivning hur konstnärlig
aktivitet blir pedagogiskt stöd

Själ	
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BILD 4

Ett pedagogiskt stödteam i en waldorfskola blev konsulterat med anledning av
en nioårig elev som under några veckors tid utvecklat en alltmer irriterad och
hotfull attityd med svårhanterbara raseriutbrott och en oförmåga att hantera
till synes små motgångar. Många klasskamrater berättade att de var rädda för
eleven. Jag kallar honom Peter, för det
var en pojke, men det kunde även ha
varit en flicka. Han hade bland annat
knuffat några klasskamrater och dragit
dem i håret och sagt att han kommer
att mörda dem. Föräldrarna klagade
över Peters beteende hos skolledningen.
Peter kallades till enskilt samtal med
rektorn. Där sade han att han blir retad
av de andra eleverna. Peter lovade
att försöka att inte bli arg. Trots en-

skilda samtal med eleven, varningar för
stränga åtgärder från de vuxnas sida
och heliga löften om bättring från Peters
sida hade raseriutbrotten en benägenhet att återkomma.
Stödteamet sammankallades för att diskutera hur man skulle göra. Teamet kom
fram till att erbjuda målningsterapi.
Peter fick enskilda målningstimmar hos
målningsterapeuten Maija. Det visade
sig att Peter älskade att måla hos Maija.
Under målningstimmen kom Peter till
ro och vilade i sig själv, och kunde även
tåla motgångar utan irritation. Han var
tillgänglig som person. Målningstimmarna har blivit riktiga möten där något helt nytt har uppstått för Peter, och
där han har fått fatt i andra kvaliteter
hos sig själv. Stegvis har det bidragit till
att Peter återfått kontrollen över sina
känslor och emotioner.
Denna solskenshistoria väcker en viktig
fråga som jag vill fördjupa:
Vilka överväganden låg till grund för
teamets bedömning att just målning
skulle vara en bra terapi för Peter?

6. Astralkroppens övre och nedre
skikt vid utbrott av ilska
På medveten nivå kan ilska vara en positiv kraft. Sund ilska kännetecknas av
hänsyn till andra och kommunikation.
Positiv ilska kan handla om att kämpa
för rättvisa, för yttrande frihet, att
sträva efter en ideal. Sund ilska är buren
av medvetandet, den grön-blåa zonen
i den övre skikt av astralkroppen, där
vitalitet strävar mot entusiasm i känslolivet (Bild 4).
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Osund ilska är självupptagen, oeftergivlig, har en låg frustationströskel. Osund
ilska uppförstorar problemen, riktar
fördomar mot andra och är monologisk
på grund av sviktande kommunikation.
Osund ilska riskerar att leda till bristande eftertänksamhet och blint våld.
Osund ilska träder fram i det röd-gröna
konfliktområde där vitalitet och emotioner blandas i den nedre skikt av astralkroppen (Bild 4).
För att bemöta osund ilska gäller det att
inte kräva lydnad och följsamhet, inte
apellera moraliskt eller kräva en annan
inre hållning, inte stressa känslolivet.
Emotioner frodas i vitaliteten, emotioner uppträder i synliga aktiviteter, i
beteende. Därför gäller det att omförhandla aktiviteten, inte ställa krav på
inordning. Nu gäller det att komma ihåg
att själens glans är blå. Låt tonåringar
uppleva vitalitetens förvandling, i separationen av grönt i gult och blått. Att
uppleva tyngden i kroppen och ljuset i
anden gör själen fri. Då kan den levande
bilden av själen, inkarnatfärg, manifestera sig och glänsa i blått.

7. Sammanfattning och
kommentarer

I min presentation har jag fördjupat frågan hur konstnärlig aktivitet och i synnerhet målningsterapi kan stärka unga
människor med antisocialt och utåtagerande beteende. Jag har argumenterat för att använda relationen mellan
bildfärger och glansfärger som metafor
för att få en detaljerad förståelse för hur
själen utvecklar sig ur livskrafter. Själslig utveckling under tonåren innebär att
astralkroppen frigör sig ur eterkroppen.
LäS 12
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Jag har lyft fram de två nivåer på vilka
astralkroppen verkar, den nedre delen
som är förankrad i livsprocesserna, som
inte omedelbart är tillgänglig för medvetandet men är iakttagbar i emotioner,
gester och beteende. Den övre delen av
astralkroppen som är medvetandebärande och inte direkt är iakttagbar för
andra och på det sättet privat. Jag har
poängterat att på denna punkt kommer
liknelsen mellan själslig utveckling och
färgseparationen riktig till sin rätt. Den
gröna färgens väsen har sin bildkaraktär i bildfärgen grön men uppenbarar
sig i glansfärgen röd. Men, en förutsättning för detta är den gröna färgens
separation i blått och gult (Bild 4).

Jag har betonat att raseri som emotion
har sitt ursprung i vitaliteten. När eleven är röd av ilska är det svårt att apellera till förnuftet. Emotionen har sina
rötter i vitaliteten och det kan vara svårt
att lyfta starke emotioner upp i medvetandet. Den terapeutiska konsekvensen
för pedagogiskt stöd är att ta livskrafterna i anspråk i konstnärlig aktivitet, i
ord och handling och att släppa själen
fri; inte moralisera, inte skuldbelägga.
Mellan barndom och tonåren är födelsen av astralkroppen den dominerande
processen med både kroppsliga och
själsliga livsyttringar. Att lyfta fram
gränslandet mellan åt ena sidan eterkroppen och å andra sidan astralkroppens två skikt kan kasta ljus över gåtan
hur ett snällt och följsamt barn kan bli
så rasande vid endast en blick eller ett
skratt från en klasskamrat. Hårda ord
och handgripligheter är inte ovanliga i
sådana situationer. Trots varningar för
stränga åtgärder och heliga löften om

bättring från elevens sida har vredesutbrotten tendens att återkomma.

Vår erfarenhet är att tydliga rytmer
under dygnets aktiviteter och intensiv
konstnärligt arbete i skolan kan bidrag
till att separera överskottet av vitalitet
från känslor. De fria astralkrafterna möjliggör den unika pedagogiska stödsituationen där något helt nytt och oförutsett
kan uppstå. Konstnärliga aktiviteten
lugnar ner situationen, avleder emotioner och stärker känsloupplevelser.
I triaden elev – konstnärlig aktivitet –
terapeut kan den värme alstras i vilken Jaget kan vara och något nytt kan
uppstå.

Vilka avvägningar låg till grund för teamets bedömning att just målning skulle
vara en bra terapi för Peter?
När Peter kom för att träffa stödteamet
hade Maija tagit fram de målningar
Peter gjorde när han gick i första klassen och fick stöd för svårigheter att
koncentrera sig, vänta på sin tur och att
följa rytmen i klassen. Det påfallande
var att Peter mindes så exakt alla detaljer från dessa målningstimmar då han
fick se sina tidigare alster: han mindes
vad han tänkte, vad Maija sade, hur

bilden växte fram; exakt alla detaljer.
Däremot mindes han ingenting från de
nu aktuella problemen i klassen, bara
att han blir retad av de andra eleverna.
Hans löfte om att inte bli arg och samtalen med de vuxna hade för Peter inget
att göra med hans utbrott; han lyssnade
ju noga och fattade precis hur de vuxna
menade men när de andra eleverna
retade honom kunde han inte hålla sig.

Deltagarna i stödteamet kom fram till
att de inte kunde hjälpa Peter genom att
öka hans självmedvetande och appellera till hans samvete fast han redan var
9 år gammal. Istället skulle uppmärksamhet riktas mot den oförlösta vitalitet som låg bakom hans emotionella
utbrott. Tanken var att konstnärliga
erfarenheter i målning motsvarar en
upplevelsenivå som är förbegreppslig, det vill säga upplevelser innan de
blir abstrakta. Färgupplevelser som är
hänförande, som berör, som är oförutsägbara och bjuder på starka kontraster och mjuka övergångar och många
nyanser, det vill säga en upplevelsenivå
som Peter hade möjlighet att känna igen
sig i och hantera. Intentionen var att
enskilt stöd i form av målning skulle ge
Peter möjligheten att lösgöra sig från
sin tidigare tillvaro och så att säga vada
över floden Rubicon för att nå fram till
ett nytt själigt landskap.

Erik van Mansvelt född 1944 i Rotterdam, studerade medicin i
Utrecht. Distriktsläkare och specialist i allmänmedicin. Han arbetar
även som konsultläkare inom den antroposofiska behandlingssfären. Akvarellmålare. Grundare av bl a ett terapeutikum in Zeist,
Nederländerna och medgrundare till Järna terapeutikum, Sverige.
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Koalan

– och Den Ljusa Gläntan

En solig tisdag förmiddag lämnar jag Ensjöholm för att som
flygande reporter för LÄS-tidningen göra ett verksamhetsporträtt av Värnas senaste medlemstillskott, den socialterapeutiska verksamheten stiftelsen Koalan.

placering. En person som det var helt
omöjligt för Ensjöholm att ta emot. Det
var helt enkelt en uppgift i Lars Åkes
smak och han startade så med några
medarbetare stiftelsen Koalan. Att det
gick bra förstår ni säkert. Många har
erfarenhet av hur en person som ofta
kommer från en miserabel situation
istället blir sedd och möts av färre
ansikten, en läkande miljö finner sig tillrätta, blir av med sina rädslor och helt
enkelt mår bättre.

Verksamheten utvecklade sig vidare,
man byggde gruppbostaden Furugården
och hade efter några år en verksamhet
med fem boende.

Efter att passerat Söderköping och kört
vidare en stund söderut viker jag av
från E22an, åker några kilometer på
en mindre landsväg och viker av igen,
in på en mindre skogsväg. Efter några
hundra meter viker skogen undan och
ett vackert landskap öppnar sig i en stor
dalgång omgivet av låga skogsklädda
kullar.
Här skall jag träffa två personer,
Lars Åke Nilsson entusiastisk, kreativ
entreprenör och konstnär och
Karl Simon Anér som har ansvar för
ekonomin. Karl Simon har efter några
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års arbete vid Ekobanken återvänt till
barndomsstaden Norrköping och arbetet vid Koalan.

För att få en bra bild av vad Koalan
är för verksamhet får vi göra en liten
tillbakablick. På 70 talet fanns här i
Norrköping en grupp medarbetare som
arbetade på att skapa en socialterapeutisk verksamhet och Ensjöholm kom
till 1982 där Lars Åke var pionjär och
föreståndare under hela 80 talet.

I början på nittiotalet fick Ensjöholm en
förfrågan om en mycket, mycket svår

Det är stiftelsen Koalan som nu är medlem i Värna, men för att få hela bilden av
verksamheten bör det nämnas att det
finns ett Koalan AB som ägs av stiftelsen
som är fastighetsägare. Vårdverksamheten ligger till största delen i Koalan AB. I
periferin finns även Färgbron Bifrost AB
som ägs av Lars Åke och som är aktivt
kring verksamheten och det som nu
sker i den lilla dalgången vid Bredsätter.
Nu händer det nämligen stora saker vid
Koalan. För att göra en lång historia kort
kan man säga att verksamheten har fört
en lågmäld tillvaro under flera år.
Lars Åke lämnade sitt aktiva engagemang i Koalan för att arbeta som lärare
inom bild och konst i Waldorfskolan,
startade ett eget nytt vårdinitiativ, arbetade med ljusterapi, akvarellkurser i
Spanien med mera.
Nu ligger fokus åter på Koalan. Den
stora uppgiften nu är att skapa en daglig
verksamhet för 6–7 personer där även
Färgbron/Bifrost blir deltagare. För än-

damålet har ett vackert hus vuxit fram i
skogsbrynet. Huset ”Den ljusa gläntan”,
är en byggnad som rymmer lokaler för
daglig verksamhet, kontor, konferensdel, gästlägenhet och ett spa! Programmet för huset är digert. Som ett nödvändigt komplement till gruppbostäderna
ger det möjligheter till förädling av
grönsaker, vävning, målning, rum för
möten och samkväm och gemensamma
måltider. I spadelen finns uppvärmd
pool, bastu, terapeutiska bad, massage,
sjukgymnastik och viss fysiskt träning.

Tanken är att ”Den ljusa gläntan” även
skall vara en tillgång för många människor utanför Koalans verksamhet,
man vill skapa aktiviteter som bondens
marknad, erbjuda plats för konferenser,
spa för grupper och privatpersoner och
naturligtvis olika möjligheter för andra
gruppbostäder och dagverksamheter att
på olika sätt nyttja anläggningen. Som
kronan på verket är nu alla erforderliga
tillstånd klara för att på platsen skapa
ett stort våtmarksområde med några
små öar, vattenspeglar, ett rikt fågelliv
omgivet av stigar och strövområden.
Jag tackar för mig och lämnar Lars Åke,
Karl Simon och Bresätter. I bilen tänker
jag på att det är uppmuntrande och positivt att Koalan är så på gång med nya
friska initiativ. Mitt starkaste intryck
och behållning av besöket är att det är
inte bara planer som har presenterats
för mig. Koalan finns redan med sin
verksamhet, huset ”Den ljusa gläntan”
står där i stort sett klar och snart glittrar vattnet i våtmarken välkomnade för
den som har vägarna förbi.

Jan Larsson
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K.S. Dedhia

en fattig skola med rika kunskaper
av Inez Abrahamzon

Inne i den nya skolbyggnaden tror
jag knappt mina ögon. Kontrasten är
enorm. Två familjer har bidragit stort,
den ene genom att donera mark och den
andre, som mist sin son i skolåldern, gav
till hans minne pengar till bygget. Skolan drivs helt via donationer. De barn
som går där får mat, kläder, undervisningsmaterial och medicinska undersökningar helt gratis. Ja, allt de behöver
för att kunna studera. Idag bjuder vi
på middagsmaten, vilket motsvarar en
kostnad på ungefär 150 kronor.

”

Om du ger någon bröd idag,
så kommer han att äta sig mätt
för en dag.
Om du hjälper honom att tjäna
ihop till sitt eget levebröd, kommer
han att kunna äta sig mätt i hela
sitt liv.

”

Efter en halvtimmes resa genom ett myller av bilar, mopeder,
bussar och kossor når vi skolan för döva och stumma barn. Vinay
som lotsat oss dit är ayurvedisk läkare och har under många år
stöttat verksamheten på olika sätt. Innan vi går in stannar vi till
på bakgården för att se hur den ursprungliga skolbyggnaden såg
ut. Ett enda rum, tämligen mörkt, är det som varit både skola och
boende för många barn. Det ser helt enkelt bedrövligt ut. Ja, jag
är fanken inte kräsen av mig, men jag ryser.
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Ungefär 100 elever går i skolan. Alla är
hörselskadade eller döva. De som jobbar där, det är sannerligen inte många,
lär barnen att kommunicera med tecken
och ljud, men mest läser de på läpparna.
De lär sig också yrken, så att de ska
kunna bli självförsörjande. Speciellt är
det sömnad, konst, keramik och IT-teknologi som de kan få extra yrkesutbildning i.
– De lär sig långsammare” säger,
Mrugesh, läraren som visar oss runt,
eftersom det tar sådan tid att förstå.
Självklart! Att lära sig läsa är givetvis
en enorm utmaning när man aldrig
någonsin har hört ljud. Lägg därtill att
du kanske blivit övergiven, smädad och
eller fördummad.
Lite drygt en tredjedel av barnen bor på

skolan. Några av dem är föräldralösa,
andra har för långt hem.
– Vi börjar alltid med att ge eleverna
en praktiskt förståelse över vad det ska
lära sig. Det är svårt att förklara komplicerade saker men det är omöjligt om
man börjar i fel ände.

När eleverna fått en egen upplevelse
av vad de ska jobba med får de skriva,
rita och bearbeta ner praktiken till
teori. Skolan är också en plats där man
får lära sig de sociala spelreglerna och
senare även hur man ska bete sig för
sig för att nå social acceptens i världen
utanför. Eleverna gör regelbundna
turer ut i Ahmedabad för att de ska
lära känna sin närmiljö och veta var de
kända platserna är. En gång per år åker
de även iväg på en resa utanför staden.
Mrugesh visar stolt upp det nya ljudisolerade rummet och inköpt utrustning
för att diagnostisera barnens hörselskador. Ett till mål är uppnått.
– Vi brukar sätta de små barnen här och
så får de leka med några leksaker. Då
ser vi i första hand om de reagerar överhuvudtaget på ljud. När de är lite äldre
kan vi göra ett audiogram.
Ett annat mål som de arbetar för att
infria är att döva elever i åldern 2,5–5
ska få gå skola tillsammans med sin
mamma.
– Det är viktigt att utveckla förmågan
att tala och kommunicera när de är små.
Mycket av det jobbet kan göras hemma,
om förutsättningarna bara blir de rätta.
Efter rundturen och snacket med
Mrugesh är jag glad över att eleverna
förutom fina lokaler har lärare som
verkligen också är hängivna utvecklare
av pedagogik och metodik!
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Och jag är inte ensam om det. Skolan
har fått flera utmärkelser och bland
annat från självaste premiärministern
för elevernas skolresultat. De klarar sig
finfint! Premiärminister Narendra Modi,
som själv också varit ett maskrosbarn.
I många år stod han på tågperrongen
i Ahmedabad och sålde te för att tjäna
ihop till sin brödföda.
Skolan heter K.S.Dedhia och läsåret
2012/13 firade de silverjubileum efter
som den då funnits i 25 år. För mig låter
det lite lustigt att man använder ordet
silver som jag förut bara hört i samband
med bröllopsår. Välgörenhetsorganisationen, Shri Apang Abhyuday Mandal,
har skrivit ihop ett styrdokument som
rakt igenom är intressant läsning eftersom det både speglar deras ambitioner
och den värld och det sammanhang som
de befinner sig i.
Fritt översatt:

Människan är en social varelse. Vi trivs
i ett samhälle för att vi är rationella och
älskar att vara en del av det. Varje människa har lika rätt att leva ett anständigt
och respektfullt liv i sitt samhälle. Men
alla är inte lika. För dem som inte är lika
lyckligt lottade som den breda massan
blir livet tufft.

Vi talar om döva, stumma och handikappade som kämpar för att uppnå respekt,
bli sedda och få erkännande av oss.
Innerst inne är vi alla lika. De har också
samma drömmar, samma önskningar,
samma ambitioner som vi har.
Gud har gett några av oss alla förmågor
och den styrka vi behöver. Med stor
makt följer också stort ansvar. Kanske
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har Gud därför gett dig en möjlighet att
”vara förändringen”.

Indien är ett land med stor segregation,
särskilt drabbade är naturligtvis barn
med någon form av funktionsnedsättning. Kastsystemet är fortfarande en
väsentlig del av hur människor indelas
i lort eller pannkaka. När jag besöker
skolan så ropar de till en pojke som
kommer fram till oss. Honom har de
”hittat” för några veckor sedan. Nu bor
han permanent på skolan. På vägen hem
frågar jag Vinay om han var döv också,
eller hade de tagit emot honom för att
han var övergiven.
– Givetvis, svarar Vinay. Skulle de ta
emot ett enda barn som inte var handikappat skulle de få tusentals.
Barnen på skolan kommer både från
landsbygden och staden Ahmedabad.
Shri Apang Abhyuday Mandal ser sin
uppgift i att minska klyftorna mellan handikappade elever i städer och
landsbygd. Deras roll är att bygga broar
genom utbildning och praktik.
– Jag och min man kommer att jobba
här tills vi dör, säger pionjären
Kokilaben. Båda är skolans pionjärer.
Om några år blir hon 70 och har funnits
på plats i mer än ett kvarts sekel. Utvecklingen från plåtskjul till prisbelönt
skola är imponerande och jag undrar
hur den kommer att se ut om 25 år till
när den har sitt guldjubileum.
Det borde vara lika självklart att barn
som inte är döva och handikappade ska
få samma djupa förståelse av att det
som de lär sig – också har en praktiskt
funktion. Lärande är universiellt och
pedagoger som Freneit, Freire, Steiner
och många, många andra är övertygade

om att inlärning funkar bäst om praktik
föregår teori. Förskolans pedagogik är
på många vis en föregångare där.
Jag gillar drivet i K.S.Dedhia och tänker
att jag borde ta med mig något av det

hem till de skolor jag verkar i. För jag är
en av dem som verkligen har makt och
möjlighet att vara förändring. Men har
jag styrkan?
Inez Abrahamzon

Inez Abrahamzon är journalist och verksamhetsutvecklare.
1991 startade Inez företaget Inez Text och Bild AB och hon har
som första kvinna varit ordförande i riksorganisationen Hela
Sverige ska leva och i Hela Norden ska leva. Inez har alltid varit engagerad i samhällsfrågor och satsar nu på nya intressanta
utmaningar. En av dem har tveklöst varit att arrangera Europas
första gemensamma landsbygdsriksdag. Hennes mål för framtiden är att frilansa med olika skrivuppdrag och att genomföra
kvalificerade projekt och/eller processledningsuppdrag.
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Behöver vi en miljöpolicy?
Vi inom läkepedagogik och socialterapi har varit föregångare inom
biodynamisk och ekologisk odling
sedan 50-talet. Varför behöver vi då
en miljöpolicy?
En miljöpolicy kan vara en utåtriktad
profilering, men framförallt vara ett
centralt dokument som utgör målsättningen för miljöarbetet inom en
organisation. På Solåkrabyn finns ett
starkt engagemang för miljöfrågorna,
något som jag ville ta tillvara genom att
utarbeta en miljöpolicy utifrån frågeställningen; hur belastar vi miljön inom
socialterapin?
Jag utgick från gruppbostäderna, identifierade fyra områden inom vilka vår
främsta miljöpåverkan finns. Mitt arbete
utmynnade i en rapport och i ett förslag
till miljöpolicy för våra gruppbostäder,
inom de fyra områden som är de mest
miljöbelastande: konsumtion (framförallt mat men även hushållskemikalier), energiförbrukning, avfallshantering och transporter.
Hur genomförde vi på Solåkrabyn
vår miljöpolicy?

För att det som står i en policy verkligen
ska genomföras är det viktigt att den
är tydlig och att det finns konkreta mål.
För att öka delaktigheten bland medarbetarna i miljöpolicyns formulering, så
hade vi två föreläsningar som inspiration och fortbildning för medarbetarna
i de 15 gruppbostäderna i Järna. Dels
LäS 20

om klimatproblemen och om hur vi kan
spara energi.

Denna föreläsning hölls av kommunens
energirådgivare Gunnar Hansson och
konsultfirman Wildjang, dels om mat,
hälsa och miljö av naturläkaren Pierre
Hanell, som vid den tiden var aktiv i
Berasprojektet och samtidigt Södertälje
kommuns kostchef.
Vilka frågor var med i enkäten?

Efter föreläsningarna så fick medarbetarna svara på frågor och ge förslag om
hur energiförbrukningen kan minskas
och om maten, där frågorna var om att
handla ekologiska, närodlade och säsongsanpassade varor eller inte, och om
fördelningen mellan kött och fisk och
vegetabilier i matsedeln.
Det var även frågor om sopsorteringen
och om det går att påverka mängden av
transporter. Sist men inte minst: frågan
om vi behöver en miljöpolicy?

len för alla medarbetare som ska ge
inspiration och ett ökat medvetande om
miljöfrågorna och om vår miljöpolicy,
samt uppmuntra till att föra budskapet
vidare till våra boende.

Eftersom vi vill bidra till ett kretsloppsanpassat, giftfritt och hållbart jordbruk
genom våra val av livsmedel så väljer vi
ekologiska eller biodynamiska, närproducerade och säsongsanpassade
livsmedel när det är ekonomiskt rimligt.
Vi ska öka andelen vegetabilier i förhållande till animalier i kosten och för att
minska svinnet av livsmedel så ska vi
inte kasta överbliven mat.
Vi väljer ekologiska eller biodynamiska, närproducerade och säsongsanpassade livsmedel då det är ekonomiskt rimligt. Vi ska öka andelen
vegetabilier i förhållande till animalier i kosten och för att minska svinnet av livsmedel så ska vi inte kasta
överbliven mat.

Vi ska enbart inhandla miljömärkta
hushållskemikalier och på det sättet
minska vår miljöpåverkan av mark, luft
och vatten. Reducera elförbrukningen
i hushållen och ställa om vår uppvärmning till miljömässigt hållbara alternativ.
Vi köper bara förnyelsebar el och på sikt
ska vi producera en del egen el. För att
minska växthusgasutsläppen från våra
transporter så ska vi tillämpa en sparsam körstil och använda motorvärmare
vid temperaturer under 10 grader. Sopor ska sorteras, för att återbrukas i till
exempel vår egen loppis, annat material
ska sorteras eller energiåtervinnas och
miljöfarligt avfall skall tas om hand.
Jag hade inte med någon fråga om GMO
i enkäten men uppfattade att intresset
för ekologiska livsmedel är så stort att
vi därmed utesluter GMO.
Fortsättningen

Vi kommer att gå vidare med att inkludera även dagverksamheten och drift
och underhåll inklusive uppvärmningssystemen.
Marika Lundgren

Innehållet i policyn
Sammanfattningen av det som senare
formulerades återspeglar de resultat
som kom fram i enkäten, där det fanns
en tydlig vilja att vi ska ha en miljöpolicy.
Policyn beskriver att vårt miljöarbete
är ett naturligt inslag i varje enskild
anställds dagliga arbete och att vi ska
ha återkommande utbildningstillfäl-

Marika Lundgren är Socialterapeut och Miljövetare.
Medarbetare på Talldalens gruppbostad/Solåkrabyn
och har deltagit i Östersjöprojektet Beras och Biodynamiska forskningsinstitutets verksamhet.
marika.lundgren@solakrabyn.se
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BERAS arbete

Östersjövänlig mat

	
  

	
  

– om BERAS arbete med mat och klimat
Maten på vårt bord står för hälften av klimatbelastningen
i världen. Vad vi väljer att äta har betydelse.
Enligt Jostein Hertwig på BERAS Internationella sekretariat så står maten på
vårt bord för ungefär hälften av klimatbelastningen i världen. Detta har lett
till att BERAS påbörjat ett arbete för att
vända den här utvecklingen. De arbetar
för ett hållbart, ekologiskt jordbruk
och bra producerade livsmedel genom
att visa att det faktiskt finns genomtänkta och utarbetade ekologiska alterDen kraftiga algtillväxten
orsakar stora problem i
vattnets ekosystem. Alger som
dör och sjunker till botten
stimulerar tillväxten av
förruttnelsebakterier. Dessa kan
orsaka syrgasbrist i djupare
vatten, vilket i sin tur leder till
fiskdöd.

nativ till dagens specialiserade jordbruk
och livsmedelsproduktion.

Idag uppskattar man att jordbruket står
för 50 % av Östersjöns övergödning. Det
intensivt specialiserade jordbruket, som
separerat djurhållning och foderproduktion, tillför stora mängder av växtnäring till Östersjön. Trots att åtgärder
vidtagits ökar ändå övergödningen av
vårt gemensamma innanhav.

Jostein berättar att BERAS arbete
står på tre ben:

Det första är att hjälpa och vägleda
lantbrukare att ställa om till Ekologiska
Kretsloppsjordbruk, som förenar djurhållning med en balanserad växtföljd,
inklusive baljväxter, och skapar därmed
slutna näringskretslopp.

Det andra handlar om att verka för hållbara livsmedelskluster med samverkan
inom livsmedelskedjan, från lantbrukare till konsument och mellan näringsliv,
offentlig sektor och forskning.
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Slutligen lanseras Östersjövänlig mat,
ett projekt som BERAS driver tillsammans med Södertälje kommun och Saltå
Kvarn. Södertälje kommun har nu som

	
  

	
  

	
  

	
  

BERAS arbete
Visste du att:

- 3% av Östersjöns vatten byts ut per år.
- Östersjön är 50 meter djup i genomsnitt och 90 miljoner
människor bor i Östersjöns avrinningsområde.
- Östersjön påverkas av vatten som rinner ut
från 10 länder.

- Med ekologiskt kretsloppsjordbruk kan jordbrukets

kväveförluster halveras och fosforförlusterna kraftigt
minskas.

målsättning att deras offentliga måltider, 24 000 portioner om dagen, skall
vara Östersjövänliga.
Den Östersjövänliga maten skall självklart vara ekologiskt producerad och
helst uppfylla BERAS miljökriterier där
Ekologiska kretsloppsgårdar har stor
betydelse. Maten produceras lokalt och
är säsongsanpassad. En viktig aspekt
som lyfts fram är att matens sammansättning inte bör överstiga 20% kött och
i första hand avses kött från idisslare
som förädlar våra marker när de betar,
eller fisk. När det gäller mejeriprodukter finns ingen avgränsning. Det gäller också att minimera svinnet både i
produktion och förädling.
Dessutom, för att få ett brett genomslag hos allmänheten, skall maten
givetvis vara god, tilltalande och
hälsosam.

Det finns numera en kokbok med läckra
recept. ”Östersjövänlig mat i praktiken”,
utarbetad av Kostenheten, Södertälje
kommun i samarbete med Beras Im-

plementation, Saltå Kvarn och Projekt
Södertälje Närodlat. Recept och layout
står Thomas Österman för.

Anders Rosenberg

mat
ÖSTERSJÖVÄNLIG

i praktiken
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BERAS arbete

BERAS arbete
FAKTARUTA

FAKTARUTA

Framtidens jordbruk

BERAS International

I och med finanskrisen 2008 uppstod parallellt en global matkris som tydliggjorde att fundamentala förändringar i jordbruks- och livsmedelspolitiken
behöver göras för att säkra tillgången på mat i framtiden.

är en organisation som baserar sin verksamhet på en mer hållbar mat-produktion och livsmedelssektor.

Det har visat sig att hunger och undernäring hos fattiga inte beror på en
generell brist på mat, utan orsakas av brist på pengar och av att inte vara
självförsörjande i tillräcklig grad. Utmaningen ligger inte i att ”öka” mattillgången genom GMO-odlingar, stordrift och specialiseringar, utan den möts
bäst genom att ge fattiga verktyg att öka sitt självbestämmande och sin självförsörjning.

Från stordrift till ekologiskt hållbara jordbruk

Ett nödvändigt skifte måste ske från konventionell, monokulturell industriproduktion till en mosaik av hållbara, förnyelsebara produktionssystem som
också hjälper till att öka produktiviteten hos den småskalige jordbrukaren.
Ett helhetstänkande behövs där bonden inte bara ses som en producent av
livsmedel, utan också som en upprätthållare av agro-ekologiska system som
i sin tur ger en mängd synergieffekter (vatten, mylla, landskap, energi, biomångfald och rekreation).
Framtidens jordbruk eller ekologiska kretsloppsjordbruk integrerar växtodling och djurhållning med målet att vara självförsörjande med såväl gödsel
som djurfoder på gårdsnivå. Här finns en potential att
• Minska kväveöverskottet med 50%

• Använda naturlig reglering av skadegörare och ogräs genom vallar och 		
mångfaldiga växtföljder

• Minska utsläppen av växthusgaser genom att gårdens egna resurser ersätter produktion och transport av foder, handelsgödsel och kemiska 			
bekämpningsmedel
• Öka jordens bördighet samtidigt som kol binds ur atmosfären
• Gynna den biologiska mångfalden

• Stödja och verka för en lokal livsmedelsförsörjning
• Främja regionens landsbygdsutveckling.
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BERAS arbetar med forskning, utbildning, utveckling och implementering
kring konceptet hållbar mat. Särskilt vill man sprida konceptet Östersjövänlig mat (Diet for a Green Planet). I styrelsen sitter representanter från
såväl Södertälje kommun, som Saltå Kvarn och Ekologiska Lantbrukarna.

Att läsa

Morgondagens jordbruk med fokus på Östersjön, Artur Granstedt

Artur Granstedt, agronomie doktor, docent vid Södertörns högskola och
koordinator för Östersjöprojektet BERAS beskriver här hur ett ekologiskt
jordbruk, baserat på lokala kretslopp och förnyelsebar energi, kan minska
övergödningen av Östersjön och även bidra till att minska den globala
uppvärmningen. Det kan dessutom förhindra spridningen av kemiska bekämpningsmedel, gynna den biologiska mångfalden och stimulera social och
ekonomisk landsbygdsutveckling i Östersjöområdet.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE DRAMA
INVIGNINGENS PORT 13/6
SJÄLENS PRÖVNING 14/6 och 15/6
VÄKTAREN VID TRÖSKELN 16/6 och 17/6
TRE MYSTERIEDRAMER AV RUDOLF STEINER

BOKNING

Biljett kan även köpas på Hotell Kulturhusets reception fram till
30 minuter innan föreställning.
Pris 500 kr/drama inklusive föredrag och samtal. 1500 kr för hela veckan.
Boende och mat bokas på Hotell Kulturhuset, tel. +46(0)8 554 302 00 eller
hotell@kulturhuset.nu
Dubbelrum 1120 kr/natt (inkl 20% rabatt) inkl frukost. Enkelrum 960 kr/natt
(inkl 20% rabatt) inkl frukost.
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romska eu-migranter

romska eu-migranter

Du tigger!!! . . .
vad är det du behöver?

En berättelse om ideellt arbete med romska EU-migranter
Maria sitter med sin pappersmugg utanför Konsum dag efter dag. Hon kan inte
svenska eller engelska, hon sitter där
och tigger. Vem är hon och vad behöver
hon? Vad behöver de andra som sitter
utanför ICA och Pressbyrån?
Under den hetaste
sommaren möts
tio människor, med
rötter i omsorg,
pedagogik och eget
företagande – det
gäller tiggarna i
Järna, ett nätverk
bildas.

Genom kroppsspråk, Google Translate
och italienska/spanska växer bilden
fram, Marias och hennes familj saknar
pengar och arbete. De behöver mat och
kläder, också till de fem barnen, som bor
hos en släkting i Rumänien. Mest av allt
behöver de ett fungerande hus, som kan
hållas varmt om vintern. Marias pappa,
mamma och syster är också här, de
hade hoppats på jobb, men finner inget.
Alla tigger. De sover i skogen under en
presenning.
Vår hastigt sammankomna grupp ordnar de grundläggande behoven:
Tak över huvudet, mat och kläder.
Marias familj får låna en sommarstuga.
Genom en insamling skaffas en husvagn,
där flyttar en annan familj in.
Det flyter på, intresset är stort att hjälpa
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till. Någon ordnar papper för dem hos
arbetsförmedlingen. Ströjobb finns i
läkepedagogiska verksamheter och
hemma i någons trädgård. Några träffas
och äter en smakrik rumänsk sopprätt
tillsammans.
En skedtillverkning startar under hösten. Det visar sig att familjen tillverka
skedar och föremål av trä som säljs på
julmarknader t ex, man finner en lokal
på Art Lab i Gnesta. Folk skänker virke.
RIA, en frikyrklig verksamhet delar ut
kläder till dem. På deras café serveras
också dryck och smörgås. Föreningen
Järna Solidaritet bildas.

En tidning börjar säljas efter jul, den
handlar om romska Sofias barndom,
vistelse i koncentrationsläger och hur
det blev när hon kom till Sverige. Den
heter Sofia Z och en stor del av behållningen går till den som säljer. En nyhet
är att undervisning i svenska arrangeras
av Gnesta Solidaritet.
Detta är i korthet vad som skett fram till
nu, ett slags akutarbete. Punktvis har
förbättringar skett, men nu sitter Maria
igen utanför Konsum och bilen har gått
sönder som de ska fara hem med imorgon och ett barn är sjukt och . . .
Den stora frågan kvarstår: Hur kan de
EU-migranter som ur yttersta fattigdom
söker sig till Sverige få en värdig livssituation ?

Den tidigare kommissionären i Europarådet, Thomas Hammarberg, som i årtiondet arbetat för mänskliga rättigheter,
säger i en artikel i Dagens Nyheter:

”

Läget har förvärrats efter
den ekonomiska krisen. Den
stämning som upparbetats och framväxten av extremistiska rörelser drabbar romer, som är måltavlor i Ungern,
Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Rumänien. Det är de som kommer i kläm i
den nuvarande atmosfären. Ett mycket
mer effektivt sätt att påverka Rumänien
skulle vara att mobilisera EU till att göra
något meningsfyllt och samtidigt göra
åtminstone ett minimum för dem som
är i Sverige, så att de här människorna
inte far för illa.
Hanterar vi detta bra och visar åtminstone minimal anständighet . . . och inte
skickar iväg människor, utan istället
aktivt bidrar till en förändring i deras
hemländer, då kan detta bli ett skede
i historien då människor agerade och
inte sopade romernas mänskliga rättigheter under mattan.

”

I media kan man varje dag läsa och höra
om EU-migranternas situation, både
om stöd och fientligheter. Det sker en
hel del positivt på nationell nivå. Regeringen har tillsatt en samordnare i
frågan. Rumäniens socialminister har
varit på besök. Det finns beslut om mer
pengar ur stadskassan. En del kommuner samarbetar med kyrkor och ideella
verksamheter. Hjälporganisationer verkar i Rumänien, t ex Hjärta-till-hjärta,
som arbetar med hela infrastrukturen i
romska byar.

En fråga som uppstått hos flera kollegor
jag talat med är: Kan läkepedagoger och
socialterapeuter göra något långsiktigt?
Hur kan den erfarenhet och kompetens
som finns i vårt nätverk komma dessa
människor till godo?
Flera familjer i Marias hemby Crovo har
barn med funktionsnedsättning.

Jag vill avsluta med att citera Andreas
Samuelsson som är aktiv inom stödorganisationen Networks i Rumänien.
Han reste dit som 23-åring och säger 10
år senare i en intervju i Dagen:
” Jag visste väldigt lite om världen och
fattigdom när jag kom hit. Sakta men
säkert fann jag kärlek till människorna
här och i dag kallar jag dem mina vänner. Oavsett om vi svenskar skulle ge allt
vi äger eller bestämma oss för att inte
ge någonting är grundproblemet kvar.
Det vi borde prata om, är hur vi bemöter
människor som hamnat på botten av
vårt samhälle och hur vi kan vandra med
dem på vägen tillbaka. Utmaningen är
att, tillsammans med dessa människor,
hitta vägar till integration i samhället;
både i Sverige och Rumänien.
Romerna är inte ett problem vi ska lösa,
de är ett folk vi ska lära känna.”

Hélène Blomqvist
pedagog och artist
Föreningen Järna Solidaritets
bankgiro i Ekobanken är 823-8941,
nya medlemmar är välkomna.
Medlemsavgift är 50:-. Skriv mailadress på inbetalningen så kommer
mer info!
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Att tillhöra ett

större
sammanhang

föreläsningsserie som riktar sig till våra
medarbetare. Den läkepedagogiska och
socialterapeutiska utbildningen omfattar i nuläget ett drygt åttiotal studenter,
som där hämtar inspiration och näring.
Många av Värnas verksamheter har
egna föreläsningar, fortbildningar och
kulturella inslag.

I Skellefteå däremot är kanske inte det
antroposofiska utbudet ännu så stort,
men längtan efter mera kunskap desto större. Det fick Gerard Lartaud och
undertecknad erfara, då vi i mitten av
februari besökte Linnea Omsorgs assistansverksamhet och träffade 15
assistenter för fortbildning. Medarbetarna kom från boendena Myckleannexet och Norra Bergfors, en bit utanför själva staden.
Områdeschefen Ann Larsdotter Olsson
menade att det i hennes medarbetargrupp finns ett behov av att tillhöra

ett större sammanhang och få fortsatt
introduktion i den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin.

Gerard Lartaud, som höll i fortbildningen, ägnade onsdagskvällen åt en kort
biografi om Rudolf Steiner och hans
idéhistoriska betydelse, den antroposofiska rörelsens framväxt och hur den
läkepedagogiska impulsen började och
sedan etablerade sig i Sverige.

Följande dag inleddes med en enklare
eurytmisk övning med tovade bollar och
sedan följde dagens frågeställning: ´Varför har jag valt att jobba på en socialterapeutisk verksamhet?` Samtalet ledde
in på ett utforskande av Värnas första
och andra kärnvärde; Människans spirituella dimension och Livets röda tråd.
Till hösten planeras en fortsättning av den
påbörjade fortbildningen i Skellefteå.
Anders Rosenberg

TÄND DIN BERÄTTARGLÖD
Kurs i Berättande/Storytelling

Läkepedagogik, socialterapi och antroposofi
är inte bara en angelägenhet för
verksamheterna i Järna med omnejd.
Värnas medlemmar är utspridda över
hela landet. Den sydligaste, Vindrosen,
ligger i Vollsjö, Skåne och den nordligaste i Skellefteå, Västerbotten. Det
finns verksamheter på Västkusten, i
Östergötland, Småland, Närke, Sörmland Jämtland, Gotland, Dalarna, HälLäS 28

singland och Stockholm. Den geografiska bredden är stor.

Vi som verkar i centrum (Järna) blir lätt
lite blasé när det gäller utbud, utbildningar, föreläsningar och events. Kulturhuset i Ytterjärna finns där med allt
sitt utbud, bl a Spiras fortbildnings- och

Lyft fram och fördjupa berättandet i livet och i yrket.
Öva genom fyra årstider.
Kursledare Maria Eloranta, Sigrid Ogland och Hélène B Blomqvist
Verksamma inom Waldorfpedagogik och läkepedagogik/socialterapi

Plats Vita Huset, Kulturcentrum Järna.
Tid
augusti – juni 2015/16 (sammanlagt 14 dagar)
Info www.kulturcentrum.nu

• Kontakt info@kulturcentrum.nu
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LSS-dagen Göteborg samt Stockholm

kalendarium/annons

LSS-dagen – Göteborg 18 mars 2015

Kalendarium 2015

En dag där de goda exemplen lyftes
fram. Flera chefer, samordnare och
verksamhetsledare från olika områden inom LSS delade med sig av sina
erfarenheter denna dag i Göteborg.
Susanne Larsson, dagens moderator
och programansvarig, inbjöd till föreläsningar och samtal om kvalitets- och
verksamhetsutveckling. Ett fyrtiotal
personer hade infunnit sig för att delta i
seminariet.

Christian Texier och Anders Rosenberg,
från Järna Kompetens och Värna, fick tillfälle att berätta om idéerna och arbetet
som bär de läkepedagogiska och soci-

2–3 sept

Förbundsmöte Vindrosen, Vollsjö
Vi besöker bl a Vindrosens
nybyggda skolhus

16-17 sept

Sigtunadagarna

24 nov

Förbundsmöte Järna

alterapeutiska verksamheterna under
rubriken ”Miljö och värdegrund som
gynnar”.

LSS-dagen – Kulturhuset Stockholm 25 mars 2015
Värna fanns på Kulturhuset i
Stockholm med eget utställningsbord. Horst-Henrik Liljeström och
Anders Rosenberg från Värna
delade ut mandariner, LÄS-tidskrifter och små anteckningsböcker.
Till dem anslöt sig Humanprogress nya
verksamhetschef, Ellinor Idevall.
Hon har en gedigen bakgrund inom
psykiatrin och har deltagit i många
mässor. ”Bjud på mandariner”, sa hon,
”folk längtar efter frukt när man druckit
kaffe och ätit sötsaker”. Det visade sig
stämma.

Värna hade sällskap på LSS-dagen av två
andra Värnaverksamheter som också
ställde ut: Dormsjöskolan och Saltå By.
Det var många LSS-handläggare och
kommunfolk som minglade runt bland
de tretttiotal utställare som fanns i
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foajén utanför Kulturhusets hörsal. De
mottog glatt sin mandarin med LÄStidskriften. Ibland stannade de upp och
beundrade Klockargårdens hantverk,
som Värna fått låna att smycka ut sitt
bord med.

Idag är det ett generationsskifte bland
handläggare och andra aktörer inom
kommunerna och det innebär att många
inte längre självklart känner till de läkepedagogiska och socialterapeutiska alternativen. Värnas kansli ser det därför
som en angelägen uppgift att informera
och berätta om verksamheterna och
den gemensamma värdegrund de vilar
på. Det är uppenbart att de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna behöver visa att de finns.

Anders Rosenberg
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värnas kärnvärden

värnas kärnvärden

VÄRNAS kärnvärden

Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina
förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt
och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets RÖDA tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden
i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi
är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett
sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för
att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att
det bidrar till individens utveckling.

Ett skapande liv och arbetets betydelse

Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin
inneboende kreativitet. Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela
och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material.
Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbetsplatser och i boendet.
I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap,
att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får
möjlighet till ett rikt liv.
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Lyhördhet och respekt för det individuella

Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom
funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft.
Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende
förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa
respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje
människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete.

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt
konfronterad med behovet av egen utveckling. De uppkomna svårigheterna
blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare
utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet
och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö

En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning
och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och
promenadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med
rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsamlingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att
fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet
i tillvaron.
Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och
ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra
verksamheter.
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verksamhetsförteckning
Ariadne
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

Dormsjöskolan
Dormsjöskolan, Garpenberg, Dalarna.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (waldorfskola)
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Elevhem enl LSS personkrets I, SoL, LVU, HVB
Ekpråmen
Ekpråmen, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Enskilt boende enligt LSS
Ensjöholms By
Ensjöholms By, Norrköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
Fridebo
Fridebo, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service enligt LSS
GULDFÄLLEn
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende enligt LSS
• Daglig verksamhet
• Familjehemsvård
HAGANÄS
Haganäs, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbetsförmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd
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BARN

UNGDOMAR

Kontakt
Arbylund 101
388 94 Vassmolösa
Tfn 0480–361 02
info@ariadnes.nu
www.ariadnes.nu

Kontakt
Dormsjö 214
776 98 Garpenberg
Tfn 0225–230 55
info@dormsjoskolan.com
www.dormsjoskolan.com
Kontakt
Bresätter, Hannula
614 93 Söderköping
Tfn 0121–221 10
ekpramen@gmail.com
Kontakt
Ensjöholms By
603 66 Norrköping
Tfn 011–28 94 50
ensjoholm@telia.com
www.ensjoholm.se

Kontakt
Tiondebodsvägen 7
153 35 Järna
Tfn 08–551 713 33
kontoret@fridebo.com

Kontakt
Skattgränd 8
153 35 Järna
Tfn 08–551 710 06
info@guldfallen.com
www.guldfallen.se

Kontakt
Box 45
153 21 Järna
Tfn 08-551 521 77
info@haganas.se
www.haganas.se

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

verksamhetsförteckning

HAGASTIFTELSEN
Hagastiftelsen, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Norra Järnvägsgatan 7
153 37 Järna
Tfn 08–551 700 90
c.hagastift@telia.com

HUMANPROGRESS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och
Södertälje.

Kontakt
Åsgatan 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 749 77
info@humanprogress.se
www.humanprogress.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Specialvårdenheter enligt LSS
• Boende med service enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med
speciella behov enligt LSS.

Järna kompetens
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbildningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och
påbyggnadsåret. Utbildningen syftar till att
ge rätt kompetens i arbetet med funktionsnedsatta och lyfta fram den antroposofiska
människokunskapen.
KLOCKARGÅRDEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS
LINNEA OMSORG
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Assistans daglig verksamhet med individuellt
anpassad omsorgenligt LASS och LSS.
• HVB-boende
LUGNET
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Kontakt
Bergsgatan 8B
153 35 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
www.jarnakompetens.se

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 04
info@klockargarden.se
www.klockargarden.se
Kontakt
Box 65
153 22 Järna
Tfn 08–551 514 60
info@linneaomsorg.se
www.linneaomsorg.se

Kontakt
Utholmsvägen 22-32
178 91 Munsö
Tfn 08–560 502 59
lugnet.munso@telia.com
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verksamhetsförteckning
MALMGÅRDEN VITA BERGEN
Malmgården, Stockholms kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

MARGARETAGÅRDEN
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

MARIAGÅRDEN
Mariagården, Kassjö by, Umeå kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Eftergymnasial verksamhet/utbildning
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

MARTINSKOLAN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasiesärskola (läkepedagogisk)
• Fritids samt förskola

MIKAELGÅRDEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri
MORA PARK
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

MÅLARGÅRDEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS
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Kontakt
Malmgårdsvägen 53
116 38 Stockholm
Tfn 08–641 58 94

Kontakt
Kyrkvägen 7
830 04 Mörsil
Tfn 0647–66 44 77
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se
Kontakt
Kassjö 455
905 93 Umeå
Tfn 090–390 14
info@mariagarden.se
www.mariagarden.se

Kontakt
Munstycksvägen 18
123 57 Farsta
Tfn 08–604 38 27
kansli@martinskolan.se
www.martinskolan.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 500 68
info@mikaelgarden.com
www.mikaelgarden.se
Kontakt
Box 43
153 21 Järna
Tfn 08–551 700 34
info@morapark.se
www.morapark.se
Kontakt
Hummelmoravägen 36
153 95 Järna
Tfn 08–551 521 90
malargarden@gmail.com

VUXNA
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VUXNA

NORRBYVÄLLE GÅRD
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

NOVALISGYMNASIET
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inritning, Introduktionsprogram
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk inriktning, Individuellt program
OPALEN
Opalen, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem enligt LSS
• Boende med särskild service
SALTÅ BY
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet

SANNA GÅRD
Stiftelsen Sanna, Fjugesta, Örebro kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

SKOGSGÅRDEN HAJDES
Hajdes, Fröjel, Gotland.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS
solberga by
Solberga, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
• Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
• Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
• Waldorfsärskola årskurs 1-9

verksamhetsförteckning
Kontakt
Skäve 9
153 31 Järna
Tfn 08–551 786 00
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 10
153 30 Järna
Tfn 08–551 746 60
kontoret@novalisgymnasiet.se
www.novalisgymnasiet.se
Kontakt
ungdom: Enevägen 10, 153 32 Järna
Tfn 08–551 702 89
vuxen: Tunavägen 4, 153 32 Järna
Tfn 08–551 702 92
sofia@stiftelsenopalen.se • www.opalen.se
• Daglig verksamhet
• Vuxenboende LSS 9§9
Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 49
info@saltaby.se
www.saltaby.se

Kontakt
Letstigen 36
716 31 Fjugesta
Tfn 0585–106 00
stiftsanna@telia.com
www.stiftelsensanna.se

Kontakt
Fröjel L:a Hajdes 715
623 55 Klintehamn
Tfn 0498–69 11 10
hajdes@hajdes.se • www.hajdes.se
Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se
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SOLÅKRABYN
Solåkrabyn, Järna och Mölnbo samt
Stallarholmen, Strängnäs.

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se

STAFFANSGÅRDEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.

Kontakt
Furugatan 1
820 60 Delsbo
Tfn 0653–168 50
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS
STEGEHUS
Stegehus, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (Waldorfpedagogisk)
• Elevhem HVB
STIFTELSEN KOALAN
Bresätter Irisbo, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt SoL och LSS
STÅTHÖGASKOLAN
Ståthögaskolan, Norrköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola årskurs 1-9 och träningsskola.
• Gymnasiesärskola
• Fritidshem enligt LSS
syrsagården
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

SÅNEBY VIK
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
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Kontakt
Stegehus
610 30 Vikbolandet
Tfn 0125–510 36
info@stegehus.com
www.stegehus.com

Kontakt
Bresätter Irisbo
614 93 Söderköping
Tfn 070–62 99 14
Kontakt
Spårgatan 17
602 23 Norrköping
Tfn 011–18 35 11
rektor@stathogaskolan.se
www.stathogaskolan.se
Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

Kontakt
Såneby Skola
610 28 Vikbolandet
Tfn 070–838 52 96
info@saneby.se
www.saneby.se

VUXNA
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VUXNA

TELLEBY VERKSTÄDER
Telleby Verkstäder, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
TOBIASGÅRDEN
Tobiasgården, Kareby, Kungälvs kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående resursskola för barn
• Vuxenboende och daglig verksamhet enl LSS

TUNAPACK
Tuna Pack, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Produktionsinriktad arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning

TUNABERGS DEMENSBOENDE
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med
demenssjukdom

verksamhetsförteckning
Kontakt
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
Tfn 08–551 743 20
telleby.info@telia.com
Kontakt
Vegestorp 250
442 93 Kareby
Tfn 0303–22 20 18
www.tobiasgarden.se
Kontakt
Tuna industriväg 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 731 05
info@tunapack.se
www.tunapack.se

Kontakt
Tavestavägen 37, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 42
tunaberg@telia.com
www.tunaberg.info

VIKTORIAGÅRDEn
Viktoriagården, Nyköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Kontakt
Spelvik, 611 91 Nyköping
Tfn 0155–240 103
info@viktoriagarden.se
www.viktoriagarden.se

ÅBYKULLE
Åbykulle, Hölö och Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Kontakt
Skälby 6, 153 92 Hölö
Tfn 08–551 711 80
info@abykulle.se
www.abykulle.se

VINDROSEN
Vindrosen, Vollsjö, Sjöbo kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Elevhem enligt LSS
• Daglig verksamhet

årsta gård
Årsta Gård, Årsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Fritidsverksamhet
• Gymnasiesärskola
• Elev- och korttidshem enligt LSS

• Korttidsvistelse och korttidsboende
Kontakt
Vallarumsvägen 143-12, 275 68 Vollsjö
Tfn 0416–322 12
info@stiftelsenvindrosen.se
www.stiftelsenvindrosen.se

• Daglig verksamhet enligt LSS
• Egen vuxenbostad enligt LASS
Kontakt
Svärdlångsvägen 16
120 60 Årsta
Tfn 08–722 16 00
info@arstagard.se • www.arstagard.se
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Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

Värna – förbundet för läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter
Värna är en sammanslutning av 45 läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar
och vuxna med särskilda behov.

Värnas syfte
Värnas syfte är att vidareutveckla arbetsmetoder i läkepedagogik och socialterapi samt att förmedla kunskaper om inriktningen. Läkepedagogik och
socialterapi bygger på den antroposofiska människokunskapen som är spridd
i ett trettiotal länder och har funnits i Sverige sedan 1935.

Värna för dig
På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om Värnas verksam-heter. Här kan du se lediga platser, lediga tjänster och vår verksamhetsförteckning.
Kontakta oss gärna för mer information:
Värnas kansli – anders@värna.nu • paula@värna.nu
08-551 715 30.

Vi värnar om
• Det unika i varje individ

• Lugn och balans genom tidsrytmer, färg, form, kost och språk
• Meningsfulla uppgifter och arbetsglädje
VÄRNA
Tunaindustriväg 2, 153 30 Järna

www.värna.se

