
 

 

 

 
ANTROPOSOFI	  IDAG	  

	  
En	  kurs	  för	  ledare	  inom	  antroposofiska	  verksamheter	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Arrangör:	  Järna	  Kompetens	  
	  
	  



 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Presentation	  

Att	  vara	  ledare	  idag	  i	  en	  antroposofisk	  verksamhet	  ställer	  många	  krav.	  Förutom	  de	  formella	  kraven	  på	  
utbildning	  och	  behovet	  av	  en	  arbetsledarkompetens,	  behöver	  man	  dessutom	  ha	  en	  grundlig	  
orientering	  i	  den	  antroposofiska	  värdegrunden.	  På	  grund	  av	  den	  allt	  starkare	  samhällsfokusen	  på	  de	  
första	  kraven	  -‐	  utbildning	  och	  arbetsledarkompetens	  -‐,	  är	  det	  inte	  ovanligt	  att	  de	  specifika	  
antroposofiska	  frågorna	  har	  kommit	  i	  skymundan.	  Ett	  växande	  antal	  ledare	  inom	  antroposofiska	  
verksamheter	  känner	  därför	  ett	  behov	  av	  att	  djupare	  lära	  känna	  den	  värdegrund	  utan	  vilken	  ett	  
antroposofiskt	  ledarskap	  svårligen	  kan	  hanteras.	  	  

	  
Vi	  erbjuder	  en	  kurs	  med	  syfte	  att	  ge	  grundläggande	  kunskap	  om	  viktiga	  värderingar	  samt	  verktyg	  för	  
ett	  ledarskap	  inom	  olika	  verksamheter	  med	  en	  antroposofisk	  inriktning.	  Kursen	  vänder	  sig	  till	  
verksamma	  ansvariga	  inom	  antroposofiska	  verksamheter	  samt	  till	  alla	  som	  känner	  ett	  behov	  av	  att	  
hämta	  ny	  kraft	  och	  inspiration	  i	  sitt	  arbete.	  	  

	  
Mål	  
- Kursen	  skall	  ge	  grundläggande	  kunskaper	  om	  antroposofi.	  Detta	  innebär	  en	  introduktion	  till	  

antroposofisk	  människokunskap,	  mänsklig	  utveckling,	  samt	  till	  lagbundenheter	  i	  våra	  livsöden	  
där	  relationers	  betydelse	  och	  frågan	  om	  upprepade	  jordeliv	  lyftas	  fram.	  Vidare	  ges	  en	  
introduktion	  till	  kunskapsteori	  samt	  till	  inre	  skolning	  där	  förutsättningar	  för	  frihet	  och	  ansvar	  
behandlas.	  	  

- Kursen	  vill	  ge	  tillfälle	  att	  mötas	  och	  lära	  känna	  varandra	  för	  att	  underlätta	  ett	  framtida	  samarbete.	  
Därför	  sker	  inkvartering	  på	  hotellet	  vid	  Ytterjärna,	  måltider	  intas	  gemensamt	  och	  
torsdagskvällarna	  avrundas	  med	  en	  samtalsstund	  vid	  brasan	  i	  Kulturhuset.	  

	  
Metod	  
- Grundläggande	  kunskap	  förmedlas	  i	  form	  av	  kortare	  föreläsningar	  samt	  samtal.	  	  
- Gemensamt	  handlett	  textstudium.	  
- Praktisk	  introduktion	  till	  kontemplativt	  och	  meditativt	  övande,	  samtal	  kring	  detta.	  
- Konstnärligt	  övande.	  

	  
Anordnare,	  kursansvariga	  samt	  föredragshållare	  
Kursanordnare	  är	  Järna	  Kompetens,	  ansvariga	  för	  kursen	  är	  Ursula	  Flatters,	  spec.	  i	  allmänmedicin	  och	  
utbildningschef	  på	  Vidarkliniken,	  samt	  Gérard	  Lartaud,	  utbildare	  och	  verksamhetschef	  på	  Saltå	  By.	  
Ursula	  och	  Gérard	  håller	  några	  av	  föreläsningarna	  och	  deltar	  under	  hela	  kursen.	  Övriga	  
föredragshållare	  och	  konstnärliga	  ledare	  är	  personer	  väl	  förtrogna	  med	  antroposofin.	  	  

 
 

OM	  KURSEN	  
 



 

Kursens	  upplägg	  
Kursen	  omfattar	  fem	  moduler	  på	  en	  och	  en	  halv	  dag,	  från	  torsdag	  lunch	  till	  fredagseftermiddag.	  	  
Diplom	  utfärdas	  efter	  avslutad	  kurs,	  80	  %	  närvaro	  krävs	  för	  erhållandet	  av	  diplom.	  

	  
Kursens	  moduler	  i	  översikt	  
1. Antroposofi	  –	  en	  väg	  till	  mänsklig	  utveckling.	  Vem	  var	  Rudolf	  Steiner?	  	  
2. Finns	  upprepade	  jordeliv?	  Vad	  betyder	  det	  för	  våra	  relationer?	  	  
3. Grundläggande	  antroposofisk	  människokunskap.	  	  
4. Människosyn	  och	  dess	  betydelse	  för	  pedagogik,	  läkepedagogik	  och	  socialterapi.	  
5. Ledarskap	  med	  människan	  i	  centrum.	  Hur	  kan	  vi	  göra	  det	  goda?	  	  

Modulernas	  grundschema	  är	  som	  följer:	  
	  

Torsdagar	   	   	   	   	   	   Fredagar	  
13.30	  –	  13.50	  Välkomst,	  kort	  kontemplativ	  övning	  	  	   09.00	  –	  09.45	  Kontemplativ	  övning	  
13.50	  –	  14.45	  Föreläsning	  1	  till	  kurstemat	  	   	   09.45	  –	  10.00	  Paus	  
14.45	  –	  15.15	  Paus	   	   	   	   	   10.00	  –	  11.00	  Föreläsning	  2	  till	  temat	  
15.15	  –	  16.00	  Konstnärligt	  övande	   	   	   11.00	  –	  11.15	  Paus	  
16.10	  –	  17.10	  Textstudium	  till	  temat	   	   	   11.15	  –	  12.00	  Konstnärligt	  övande	  
17.15	  –	  17.50	  Kontemplativ	  övning	   	   	   12.00	  –	  1300	  Gemensam	  lunch	  
18.00	  –	  19.15	  Kvällsmat	   	   	   	   	   13.15	  –	  14.15	  Föreläsning	  3	  till	  temat	  
19.15	  –	  20.30	  Samtal	  kring	  brasan	   	   	   14.30	  –	  15.30	  Samtal	  och	  utvärdering	  

	  
Tid,	  plats,	  pris	  och	  anmälan	  
Modul	  1	  äger	  rum	  15-‐16	  oktober,	  modul	  2:	  3-‐4	  december,	  modul	  3:	  14-‐15	  januari,	  modul	  4:	  10-‐11	  
mars,	  modul	  5:	  21-‐22	  april.	  

	  
Kursen	  äger	  rum	  på	  Kulturhuset	  i	  Ytterjärna.	  Övernattningen	  sker	  på	  hotellet	  intill	  Kulturhuset.	  
Måltider	  intas	  på	  Kulturhuset	  eller	  på	  det	  intilliggande	  Robygge.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Priset	  för	  kursen	  är	  ca	  4.800:-‐/modul	  ex.	  moms.	  Kursavgiften	  omfattar	  allt,	  övernattning	  på	  hotellet	  i	  
enkelrum,	  måltider,	  fika,	  kurslitteratur	  mm.	  

	  
Anmälan	  gäller	  alla	  kurser,	  är	  bindande	  och	  mailas	  till	  ursula.flatters@vidarkliniken.se.	  Anmälan	  
skickas	  senast	  28	  september.	  Då	  vi	  har	  maximerat	  antalet	  kursdeltagare	  till	  15	  gäller	  principen	  först	  
till	  kvarn.  

 

OM	  KURSEN	  
 



 

 
	  	  	  	  	  	  	   Torsdag	  

13.30	  –	  13.50	  	   Välkomst,	  kort	  kontemplativ	  övning.	  Gérard	  Lartaud,	  Ursula	  Flatters	  
	  
13.50	  -‐	  14.45	  	  	   Rudolf	  Steiner	  och	  hans	  tid	  –	  från	  filosofi	  till	  antroposofi.	  Del	  1.	  Gérard	  Lartaud	  

14.	  45	  –	  15.15	  	   Paus	  med	  förfriskningar	  

15.15	  –	  16.00	  	   Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Ursula	  Flatters	  	  

16.10	  –	  17.10	  	   Textstudium	  av	  utvalda	  texter	  till	  temat	  i	  liten	  grupp	  med	  handledning	  av	  Ursula	  
Flatters	  och	  Gérard	  Lartaud	  

17.15	  –	  17.50	  	   	  Eurytmi.	  Regula	  Nilo	  

18.00	  -‐	  19.15	  	  	  	   Kvällsmat	  

19.15	  –	  20.30	  	   Konstnärlig	  inledning	  med	  sång.	  Tora	  Kumlander	  och	  Sylvia	  Karpe.	  Samtal	  kring	  
brasan	  

Fredag	  
09.00	  –	  09.45	  	  	  	  	  	  Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Ursula	  Flatters	  

09.45	  –	  10.00	   Paus	  

10.00	  –	  11.00	  	   Rudolf	  Steiner	  och	  hans	  tid	  –	  från	  filosofi	  till	  antroposofi.Del	  2.	  Gérard	  Lartaud	  

11.00	  –	  11.15	  	   Paus	  

11.15	  –	  12.00	  	   Eurytmi.	  Regula	  Nilo	  

12.00	  –	  13.15	  	   Lunch	  

13.15	  –	  14.15	  	   Utvecklingen	  av	  Antroposofin	  i	  Sverige.	  Anders	  Kumlander	  

14.30	  –	  15.30	  	   Samtal	  om	  kursens	  innehåll,	  vad	  betyder	  den	  för	  mig	  som	  chef?	  Skriftlig	  utvärdering.	  
Avslutning.	  

	  
 
 

Modul	  1:	  15	  –	  16	  oktober	  2015	  
Antroposofi	  – 	  en	  väg	  till	  mänsklig	  utveckling.	  Vem	  var	  Rudolf	  Steiner?	  

 



 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Torsdag	  

13.30	  –	  13.50	  	   Välkomst,	  kort	  kontemplativ	  övning.	  Gérard	  Lartaud,	  Ursula	  Flatters	  
	  
13.50	  -‐	  14.45	  	  	   Kommer	  vi	  igen	  och	  har	  vi	  en	  ödesplan?	  Vad	  betyder	  det	  för	  våra	  relationer?	  Del	  1.	  

Ursula	  Flatters	  

14.	  45	  –	  15.15	  	   Paus	  med	  förfriskningar	  

15.15	  –	  16.00	  	   Målning.	  Marius	  Wahl	  Gran	  

16.10	  –	  17.10	  	   Textstudium	  av	  utvalda	  texter	  till	  temat	  i	  liten	  grupp	  med	  handledning	  av	  Ursula	  
Flatters	  och	  Gérard	  Lartaud	  

17.15	  –	  17.50	  	   Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Marius	  Wahl	  Gran	  	  

18.00	  -‐	  19.15	  	  	  	   Kvällsmat	  

19.15	  –	  20.30	  	   Konstnärlig	  inledning.	  Samtal	  kring	  brasan	  

Fredag	  
09.00	  –	  09.45	  	  	  	  	  	  Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Vad	  är	  ljus,	  vad	  är	  mörker?	  Marius	  Wahl	  Gran	  

09.45	  –	  10.00	   Paus	  

10.00	  –	  11.00	  	   Kommer	  vi	  igen	  och	  har	  vi	  en	  ödesplan?	  Vad	  betyder	  det	  för	  våra	  relationer?	  Del	  2.	  
Ursula	  Flatters	  

11.00	  –	  11.15	  	   Paus	  

11.15	  –	  12.00	  	   Färg	  och	  miljö.	  Marius	  Wahl	  Gran	  

12.00	  –	  13.15	  	   Lunch	  

13.15	  –	  14.15	  	   Betydelsen	  av	  relationer/konstellationer	  på	  arbetsplatsen.	  Inledning	  och	  samtal.	  
Gèrard	  Lartaud.	  

14.30	  –	  15.30	  	   Samtal	  om	  kursens	  innehåll,	  vad	  betyder	  den	  för	  mig	  som	  chef?	  Skriftlig	  utvärdering.	  
Avslutning.	  

	  
 
 

Modul	  2:	  3	  –	  4	  december	  2015	  
Finns	  upprepade	  jordeliv?	  Vad	  betyder	  det	  för	  våra	  relationer?	  

 



 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Torsdag	  

13.30	  –	  13.50	  	   Välkomst,	  kort	  kontemplativ	  övning.	  Gérard	  Lartaud,	  Ursula	  Flatters	  
	  
13.50	  -‐	  14.45	  	  	   Grundläggande	  människokunskap.	  Ursula	  Flatters	  

14.	  45	  –	  15.15	  	   Paus	  med	  förfriskningar	  

15.15	  –	  16.00	  	   Eurytmi.	  Regula	  Nilo	  

16.10	  –	  17.10	  	   Textstudium	  av	  utvalda	  texter	  till	  temat	  i	  liten	  grupp	  med	  handledning	  av	  Ursula	  
Flatters	  och	  Gérard	  Lartaud	  

17.15	  –	  17.50	  	   Grundövningar	  för	  själslig	  stabilitet.	  Dick	  Tibbling	  	  

18.00	  -‐	  19.15	  	  	  	   Kvällsmat	  

19.15	  –	  20.30	  	   Konstnärlig	  inledning.	  Samtal	  kring	  brasan	  

Fredag	  
09.00	  –	  09.45	  	  	  	  	  	  Grundövningar	  för	  själslig	  stabilitet.	  Dick	  Tibbling	  

09.45	  –	  10.00	   Paus	  

10.00	  –	  11.00	  	   Evolutionen,	  människan	  och	  naturen.	  Ursula	  Flatters	  

11.00	  –	  11.15	  	   Paus	  

11.15	  –	  12.00	  	   Eurytmi.	  Regula	  Nilo	  

12.00	  –	  13.15	  	   Lunch	  

13.15	  –	  14.15	  	   Vetenskap	  och	  spiritualitet.	  Torkel	  Falkenberg	  

14.30	  –	  15.30	  	   Samtal	  om	  kursens	  innehåll,	  vad	  betyder	  den	  för	  mig	  som	  chef?	  Skriftlig	  utvärdering.	  
Avslutning.	  

	  
 
 

Modul	  3:	  14	  –	  15	  januari	  2015	  
Grundläggande	  människokunskap	  

 



 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Torsdag	  

13.30	  –	  13.50	  	   Välkomst,	  kort	  kontemplativ	  övning.	  Gérard	  Lartaud,	  Ursula	  Flatters	  
	  
13.50	  -‐	  14.45	  	  	   Om	  waldorfpedagogikens	  grunder.	  Kent	  Holmström	  

14.	  45	  –	  15.15	  	   Paus	  med	  förfriskningar	  

15.15	  –	  16.00	  	   Livet	  med	  årstiderna	  –	  matens	  betydelse.	  Johan	  Andersson	  

16.10	  –	  17.10	  	   Textstudium	  av	  utvalda	  texter	  till	  temat	  i	  liten	  grupp	  med	  handledning	  av	  Ursula	  
Flatters	  och	  Gérard	  Lartaud	  

17.15	  –	  17.50	  	   Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Ursula	  Flatters	  

18.00	  -‐	  19.15	  	  	  	   Kvällsmat	  

19.15	  –	  20.30	  	   Konstnärlig	  inledning.	  Samtal	  kring	  brasan	  

Fredag	  
09.00	  –	  09.45	  	  	  	  	  	  Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Ursula	  Flatters	  

09.45	  –	  10.00	   Paus	  

10.00	  –	  11.00	  	   Människosyn	  och	  funktionshinder.	  Dick	  Tibbling	  

11.00	  –	  11.15	  	   Paus	  

11.15	  –	  12.00	  	   Eurytmi.	  Regula	  Nilo	  

12.00	  –	  13.15	  	   Lunch	  

13.15	  –	  14.15	  	   Sjukdomens	  och	  läkningens	  betydelse.	  Ursula	  Flatters	  

14.30	  –	  15.30	  	   Samtal	  om	  kursens	  innehåll,	  vad	  betyder	  den	  för	  mig	  som	  chef?	  Skriftlig	  utvärdering.	  
Avslutning.	  

	  
 
 

Modul	  4:	  10	  –	  11	  mars	  2016	  
Människosyn	  och	  dess	  betydelse	  för	  läkepedagogik	  och	  läkepedagogik	  

	  



 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Torsdag	  

13.30	  –	  13.50	  	   Välkomst,	  kort	  kontemplativ	  övning.	  Gérard	  Lartaud,	  Ursula	  Flatters	  
	  
13.50	  -‐	  14.45	  	  	   Mötet	  med	  döden,	  ångesten	  och	  tvivlet	  –	  en	  kraftkälla.	  Ursula	  Flatters	  

14.	  45	  –	  15.15	  	   Paus	  med	  förfriskningar	  

15.15	  –	  16.00	  	   Läkeeurytmi	  –	  vad	  är	  det?	  Praktisk	  introduktion.	  Liselotte	  Vater	  

16.10	  –	  17.10	  	   Textstudium	  av	  utvalda	  texter	  till	  temat	  i	  liten	  grupp	  med	  handledning	  av	  Ursula	  
Flatters	  och	  Gérard	  Lartaud	  

17.15	  –	  17.50	  	   Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Ursula	  Flatters	  

18.00	  -‐	  19.15	  	  	  	   Kvällsmat	  

19.15	  –	  20.30	  	   Konstnärlig	  inledning.	  Samtal	  kring	  brasan	  

Fredag	  
09.00	  –	  09.45	  	  	  	  	  	  Kontemplativ/meditativ	  övning.	  Ursula	  Flatters	  

09.45	  –	  10.00	   Paus	  

10.00	  –	  11.00	  	   Förtroende,	  ansvar	  och	  mod	  som	  bärande	  kvalitéer	  för	  ledarskap.	  Gérard	  Lartaud	  

11.00	  –	  11.15	  	   Paus	  

11.15	  –	  12.00	  	   Läkeeurytmi,	  praktisk	  introduktion.	  Liselotte	  Vater	  

12.00	  –	  13.15	  	   Lunch	  

13.15	  –	  14.15	  	   Hur	  kan	  man	  göra	  det	  goda?	  Korta	  bidrag	  från	  deltagare,	  samtal.	  

14.30	  –	  15.30	  	   Samtal	  om	  kursens	  innehåll,	  vad	  betyder	  den	  för	  mig	  som	  chef?	  Skriftlig	  utvärdering.	  
Avslutning.	  

	  
 
 

Modul	  5:	  21	  –	  22	  april	  2016	  
Ledarskap	  med	  människan	  i	  centrum,	  hur	  kan	  vi	  göra	  det	  goda?	  

	  



 

Medverkande	  
 

Johan	  Andersson	  
Kock	  på	  Matbygge	  i	  Järna	  

Ursula	  Flatters	  
Spec.	  Allmänmedicin	  
Utbildningschef	  
Vidarkliniken	  

Torkel	  Falkenberg	  
Docent	  

Research	  Constellation	  Leader	  	  –	  	  Integrative	  Health	  Care	  
	  	  Deputy	  Director	  	  –	  	  Karolinska	  Institutet	  Centre	  for	  

Social	  Sustainability	  

Regula	  Nilo	  
Eurytmist	  

Gérard	  Lartaud	  
Utbildare	  

Verksamhetschef	  Saltå	  By	  

Anders	  Kumlander	  
Ordf.	  Vidarstiftelsen	  
Ytterjärnaforum	  

Dick	  Tibbling	  
Läkepedagog	  

Verksamhetschef	  
Mikaelgården	  

Marius	  Wahl	  Gran	  
Konstnär	  

Liselott	  Vater	  
Läkeurytmist	  



  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 

Järna	  Kompetens	  
”Antroposofi	  idag”	  	  

	  
	  
	  

Namn:	   	   	   _____________________________________	  
	  

Födelsedatum:	   	   _____________________________________	  
	  

Adress:	   	   	   _____________________________________	  
	  

Postadress:	   	   	   _____________________________________	  
	  

Tel/E-‐post:	   	   	   _____________________________________	  
	  
	  
	  

*******************	  
	  

Verksamhet:	  	   	   _____________________________________	  
	  

Adress:	   	   	   _____________________________________	  
	  

Postadress:	   	   	   _____________________________________	  
	  

E-‐post:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   _____________________________________	  

Underskrift	  av	  behörig:	   	   ____________________________________	  

Namnförtydligande:	  	   _____________________________________	  

	  
	  
Kursavgift:	  4.800/modul,	  ex	  moms. 	  

	  
Anmälan	  mailas	   till:	  ursula.flatters@vidarkliniken.se	  
	  
Obs!	  Sista	  anmälningsdag:	  28	  september 

 
 

Anmälan	  
 



 

 



 

 

 




