BYGGA STAD FÖR BARN
OCH UNGA
Kurs i Berlin 26-29 april 2016
Tankesmedjan Movium inbjuder till en kurs i Berlin! Upplev denna sprudlande storstad på ett sätt som
du inte gjort förut – under tre intensiva dagar får du med kunniga guider besöka en rad spännande
platser i staden, som fått stor internationell uppmärksamhet när det gäller planering för barn och unga.
Kursen får en extra dimension eftersom ett antal platser utforskas via cykel – ett snabbt, tryggt och
miljövänligt transportsätt i tättbebyggda kvarter.
Kursen fokuserar på skolgårdar, lekplatser, parklek, stadsodling och spontanidrott, samt olika offentliga stadsrum som
delvis planerats för att attrahera barn och ungdomar i olika
åldrar. Bäst och effektivast når man flera av besöksmålen på
cykel, vilket därför blir transportmedlet under två av dagarna.
Kultursociolog Benny Schytte från Danmark, som arrangerat en lång rad turer på cykel i Berlin, kommer att vara vår
guide tillsammans med förskolelärare Gurli Sørensen, bosatt
i Berlin. Vi får också träffa företrädare för flera olika verksamheter – från lekplatsdesigners till stadsplanerare. Kursledare
och ciceron är Petter Åkerblom, Tankesmedjan Movium.

Mauerpark. Foto: Benny Schytte.

Erfarenheter från Berlin har varit en av inspirationskällorna i
de svenska riktlinjer för planering, utformning och förvaltning
av barns och ungas utemiljöer som publicerades 2015.
Olika förvaltningar och verksamheter i Berlin har länge haft
ett okonventionellt förhållningssätt till barns och ungas
utveckling och risktagande.
På denna kurs utforskar vi och lär oss mer om några av
de platser som gjort den tyska huvudstaden omtalad världen
över, både för sin barnvänliga attityd till barns lek och lärande och för att man aktivt arbetar med planering för hälsa och
välbefinnande i det offentliga rummet.

							
Preliminärt program (med reservation för ev. ändringar)
Tisdag 26 april
Jugendfarm Moritzhof. Foto: Benny Schytte.

Du tar dig på egen hand till Berlin och checkar in på Hotel
Zarenhof i Friedrichshain (www.hotel-zarenhof.de)
De deltagare som anlänt under eftermiddag/tidig kväll har
möjlighet att delta i en gemensam informell middag (ingår ej i
kursavgiften), samling i hotellets lobby kl. 19.30.

Onsdag 27 april
Tema: Offentliga lekplatser, bygglekplatser, parker och
stadsrum
08.15 Samling i hotellets lobby. Information, därefter avfärd på
cykel. Vi besöker bland annat:

– Stadslekplatser i Prenzlauer Berg
		 (https://en.wikipedia.org/wiki/Prenzlauer_Berg)
– Mauerpark (https://sv.wikipedia.org/wiki/Mauerpark)
– Jugendfarm Moritzhof
		 (http://www.jugendfarm-moritzhof.de/)
– Abenteuerspielplatz Kolle 37 (http://www.kolle37.de/)
Med avbrott för lunch i Prenzlauer Berg
16.00 Åter till hotellet
18.00 Båttur på Spree, inklusive gemensam middag

Torsdag 28 april
Tema: Förskolans uterum och skolgårdar
09.00 Avfärd från hotellet på cykel till organisationen Grün
Macht Schule, Berlins rådgivningscenter för ekologisk
design av skolgårdar. Tillsammans med pedagoger
och landskapsarkitekter kopplade till organisationen
utforskar vi några av de miljöer som man har skapat på
centrala platser i Berlin (http://www.gruen-macht-schule.de/)
Med avbrott för lunch
16.30 Åter till hotellet
18.30 Fri kväll, med möjlighet att följa med på kulturevenemang
(på egen bekostnad)

Antal deltagare: Resan genomförs vid minst 20 anmälningar. Max. antal
deltagare: 25 personer.
Plats och tid: Kursen startar i Berlin den 26 april kl. 19.30 (alternativt den
27 april kl. 08.15) och avslutas i Berlin den 29 april kl. 15.00.
Avgift:
För logi i dubbelrum: 6 900 SEK + moms. För enkelrum tillkommer
900 SEK. För anmälningar som inkommer efter 10 mars debiteras 1 000 kr
i extra avgift. I avgiften ingår följande:
– Logi tre nätter på Hotel Zarenhof (adress: Boxhagener Str. 17)
inklusive frukost.
– En gemensam middag.
– Tre gemensamma luncher.
– Entréavgifter och guidade turer enligt program.
– Hyrcykel dag 1 + 2 (ta gärna med egen cykelhjälm!) samt abonnerad 		
buss dag 3.
I avgiften ingår ej:
Resa t.o.r. Berlin, transfer till hotell samt drycker i samband med middagar
och luncher.
Anmälan: Välkommen med din anmälan senast den 10 mars via
www.movium.slu.se. För anmälningar som inkommer efter 10 mars
debiteras 1 000 kr i extra avgift. Anmälan är bindande. Ange önskemål om
dubbelrum eller enkelrum på talongen (ange också ev. rumspartner under
”Övrigt”).

Tema: Folkparker och andra stadsrum

Kursledare: Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och universitetslektor,
SLU/Tankesmedjan Movium, Benny Schytte, kultursociolog, lekplatsrådgivare och författare, Köpenhamn (http://www.bennyschytte.dk/) samt
Gurli Sørensen, dansk pedagog och förskolelärare bosatt i Berlin.

08.30 Avfärd från hotellet i abonnerad buss. Vi besöker 		
bland annat:

Mer information: Petter Åkerblom, petter.akerblom@slu.se, tel. 0706031660, eller Parvin Mazandarani, Movium, parvin.mazandarani@slu.se

– Park am Gleisdreieck
		 (https://de.wikipedia.org/wiki/Park_am_Gleisdreieck)

Samarbetspartner: Resan genomförs i samarbete med BCD Travel.

Fredag 29 april

– Tempelhofer Park (http://www.tempelhofer-park.de/)
– Britzer Garten (https://en.wikipedia.org/wiki/Britzer_Garten)
13.00 Lunch och avslutning i Britzer Garten
15.00 Bussen återvänder till hotellet

Stadslekplats Odderberger Strasse. Foto: Benny Schytte.

Fakta om kursen

Övrigt: Deltagarna bokar och betalar själva resa t.o.r. Berlin. Det finns ett
antal flygbolag som har direktflyg till Berlin från Stockholm, Göteborg eller
Kastrup. Här följer information om flygbolag som har avgångar (direktflyg)
som passar med kursens tidsschema:
• Från Stockholm/Arlanda: Airberlin (Berlin-Tegel).
• Från Göteborg/Landvetter: Airberlin (Berlin-Tegel).
• Från Köpenhamn/Kastrup: Norwegian (Berlin-Schönefeld).

Gleisdreieck. Foto: Benny Schytte.

– Volkpark Friedrichshain
		 (https://en.wikipedia.org/wiki/Volkspark_Friedrichshain)

