#SVERIGEPAKET 2019
TEMA: Välmående

11.45

Anmälan och smoothie

12.15 Välkommen
Mikael Hiltunen, projektchef,
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Camilla Kåla, ordförande, Sverigekontakt i Finland r.f.
Hälsning från Sveriges ambassad
Jenny Kanerva, press- och kulturråd, Sveriges ambassad i Helsingfors
12.45

Om att leda sig själv, chef för rekrytering och urval Sara Heinrich
Frågor och pausgymnastik
Behövs skärmtid?, expert på ungas nätanvändning Henrik Pallin
Frågor
Hur motion och träning påverkar ditt välmående, maratonlöpare
Janne Holmén
Frågor

14.00

Introduktion till grupparbetet
Nathalie Edman-Koskell, styrelsemedlem, Sverigekontakt i Finland r.f.

14.15 Grupparbete med rikssvenska studerande
Grupperna diskuterar och förbereder frågor till panelen. Mellanmål.
15.30

Paneldebatt

16.30

Sverigepaket avslutas med en elektronisk utvärdering

Arrangörer: Sverigekontakt i Finland r.f., Hanaholmen–kulturcentrum för Sverige och Finland,
Svenska nu i samarbete med Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet,
Haaga-Helia yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia yrkeshögskola
och Sveriges ambassad i Helsingfors med ekonomiskt stöd av Sverigekontakt i Sverige,
Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland.
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TALARE PÅ ÅRETS SVERIGEPAKET

Sara Heinrich är chef för rekrytering och urval på
Teach for Sweden. Sara har lång erfarenhet av
ledarskap och hon har arbetat både som lärare och
ledarutvecklare för blivande lärare. Innan hon flyttade
till Sverige år 2017 gick Sara ledarskapsprogrammet av
Teach First, Teach for Swedens engelska systerorganisation. År 2019 var Sara bland vinnarna av The Educators’ Challenge Awards för sitt arbete med läroplanutveckling för global samverkan och globala risker.

HENRIK PALLIN

Henrik Pallin är socionom, kurator och expert på ungas
nätanvändning. Med fokus på samspel, relationer och
integritet är han en av Sveriges populäraste föreläsare
för skolelever. Han är aktuell med boken ”Kampen om
skärmtiden - vad varje förälder behöver veta om unga
om nätet”. Han menar att som vuxen möta sina barn i
det sammanhang där de trivs och utvecklas inte handlar
om teknik utan om intresse för barnen.

JANNE HOLMÉN

Janne Holmén är en före detta maratonlöpare. Han
innehar det finländska rekordet (2:10:46) och blev
guldmedaljör vid europamästerskapen i München år
2002. Idag är han lektor i utbildningshistoria vid Uppsala
universitet. Holmén är en återkommande kolumnist i
tidskriften Juoksija, där han analyserat frågor om idrott
och hälsa sedan år 2006.
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