
Team Röselid bjuder in till Inspirationsföreläsning 
 

 

 
 

Vår bästa tid är nu - Micke Gunnarsson 
 

Måndagen  26 Maj  
kl 18:30-21:00 i Röselidsskolans matsal 

Våra barn är vår framtid. Hur påverkas vi som vuxna, föräldrar, lärare eller pedagoger när 

våra barn mer eller mindre föds med digitala navelsträngar? Vilka nya utmaningar stundar? 

Hur bygger vi starka relationer till våra unga i en allt mer föränderlig värld? Micke Gunnarsson 

hävdar bestämt att ”Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer att bli”. 

Med en enorm kärlek och stor nyfikenhet möter han sina medmänniskor. Micke är en 

idéspruta och samtidigt en flitig observatör av vår tids digitala, men även familjära, 

vardagshändelser. Ingenting är omöjligt när han talar om förändring, drömmar eller 

möjligheterna med internet och digitala medier. Men oavsett vad, så börjar allting i oss själva. 

Micke talar om vår barnatro, hur vi måste börja ta hand om oss själva för att ta hand om våra 

barn, några genvägar finns inte! 

Se Mickes hemsida för mer info http://mickegunnarsson.com/ 

 

Föranmälan görs till ; enhetsradet.roselid@gmail.com  

Begränsat antal platser, först till kvarn. Kostnad 100 kr, betalas på plats. 

Anmäl senast 20 maj. Det kommer finns kaffe/the och kaka till försäljning. 

 

Vi är så glada att kunna presentera vårens föreläsare. Missa inte detta! 

Genom att bjuda in till dessa föreläsningar önskar vi skapa en mötesplats för föräldrar på vår 

skola och i Gråbo. Ett forum som vi tror är eftersökt och skapar en bra grund, sammanhållning 

och gemenskap både för oss och våra barn. 

 

Vi har vid tre tidigare tillfällen bjudit in till föreläsning på Röselidskolan.  

2012 Jonas Colting – Den nakna hälsan 

2013 VT Alf B Svensson - Våga vara förälder 

2013 HT Lars Andersson- Pedagogik för moderna barn 

 

 

 

Glada hälsningar 
 

Team Röselid – gilla oss gärna på Facebook                                                                           
(Vårt nya namn på föräldragruppen från Enhetsrådet på Röselidskolan)            
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