
Teater & Föreläsning
Måndagen den 13 februari kl.18.00  

En kväll för skolpersonal, kultursamordnare och arrangörer.

ENSAMMA KRIGARE kl.18 - 18.45
En spännande klassrumsföreställning för mellanstadiet där två skådespelare berättar om 
sin uppväxt. Den ene utsattes för mobbing, den andre var den som mobbade. Minnena blir 
till en rafflande, rasande berättelse om att ta saken i egna händer. Vi får följa två pojkar som 
båda kämpar för sin tillvaro. Bådas kamp är lika angelägen.

Greppet är genialt och ger skådespeleriet plats att bli klart, enkelt och direkt.  DN
Ensamma krigare är en alldeles utmärkt föreställning för elever och lärare att uppleva 
och diskutera för att sedan kanske se på sin klass med nya ögon. SvD

TRYGG SKOLMILJÖ GER SKOLFRAMGÅNG kl.19.15 - 20.00
Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor och bästa livsförutsättningen vi kan ge våra 
unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är 
ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att 
lyckas, att nå skolframgång. Men vilka är skyddsfaktorerna och hur kan vi utveckla och 
integrera dem i skolans dagliga arbete? Hur skapar vi denna trygga och främjande skolmil-
jön? Om det berättar Niklas Odén i sin föreläsning.

Sveavägen 114 T-Rådmansgatan 08-612 99 00 www.pero.se

I pausen bjuder vi på en smörgås och ett glas vin/öl/juice. 
OSA senast den 6 februari på info@pero.se

Ensamma krigare efter Eva Wikanders böcker
Regi: Peter Engkvist  På scen: Claes Hartelius och Hans Nyberg 

Niklas Odén är en av Sveriges mest erfarna, kunniga och efterfrågade föreläsare, metod- och material-
utvecklare samt projekt- och handledare när det gäller värdegrunds-, förebyggande och hälsofrämjande 
arbete i skolor och andra ungdomsmiljöer. Niklas har i över tjugo års tid anlitats av myndigheter, orga-
nisationer och skolor. Han har skrivit ett tjugotal nationellt spridda handledningsmaterial för skolan och 
andra ungdomsarenor.  www.skoluppdraget.se


