Upptäck
Slöjdklubben
på din ort!
Vill du väcka ditt barns nyfikenhet och
stimulera dess skaparglädje?
Välkommen till Slöjdklubben – en
rikstäckande klubb där barn mellan 7 och
14 år får utforska hemslöjdens
spännande material och verktyg. Kanske
blir resultatet en ny och rolig hobby,
början på ett aktivt föreningsliv eller
första steget i en konstnärlig karriär?
Tälja, snida, snickra, sy, virka, knyta, böja, bända,
forma, fläta, måla... I Slöjdklubben får barnen lära sig
använda enkla verktyg tillsammans med barn och
ungdomar i samma ålder. Vi jobbar inte med
traditionell syslöjd och träslöjd, utan blandar olika
material och tekniker. I Slöjdklubben får fantasin styra!
Kanske väljer barnen att gör en trumma i skinn, en
väska med pärlor eller ett roligt pennställ av
sälgkvistar, ståltråd och ett vackert guldband.

Hur fungerar Slöjdklubben?
Slöjdklubben finns i hela landet och består av lokala
klubbar, med mellan fem och tolv barn i varje grupp.
En specialutbildad handledare visar materialens
möjligheter och lockar fram barnens naturliga
upptäckarglädje och kreativitet. I Slöjdklubben
arbetar vi gärna i naturnära material, som ull, lin och
trä, men barnen får även använda pärlor, broderi och
härliga målarfärger. Under mellanmålet berättar
kanske handledaren en historia om hur man slöjdade
förr i världen eller så sjunger alla en sång medan vi
provspelar våra nygjorda trummor.

I samklang med naturen
Vi vill att barnen ska uppleva sambandet mellan slöjd,
natur och ekologi. Ibland träffas vi därför utomhus och
tar del av årstidernas växlingar. I skogen, på ängen,
i sjökanten upptäcker vi nya material till vårt slöjdande.
Vi inspireras av naturens former och samlar t ex in
drivved, rönnbär och kottar. Att återbruka gamla
material ligger i linje med hemslöjdens ekologiska
målsättning. Ett trasigt lakan, gamla kapsyler eller
fjolårets julgranspynt – i Slöjdklubben kan allt komma
till nytta.

Slöjdklubbens pedagogiska idé
Slöjdklubben är ett utvecklingsprojekt som bygger på
samma pedagogiska idé som utvecklades i
Slöjdcirkus, ett projekt som ledde till att regeringen
tilldelade Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund det nationella uppdraget inom barnkultur.
Precis som i Slöjdcirkus är Slöjdklubben en
tvärkulturell verksamhet med stora inslag
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av lek, lust och skapande. Slöjdklubben bygger på fem
grundstenar:
•
Rummet ska vara en stimulerande miljö så att
barnen blir inspirerade och kreativa.
•
Ett pedagogiskt förhållningssätt där man tar
till vara på barnens nyfikenhet och lust att
utforska slöjdens möjligheter.
•
Slöjden är internationell! Slöjdklubben vill lyfta
fram det mångkulturella mötet mellan
deltagaren och slöjdens material, verktyg och
tekniker.
•
Det tvärkulturella mötet betonas– traditionella
slöjdkunskaper blandas med berättarkonst,
musik och teater.
•
Genusperspektivet: Alla aktiviteter i
Slöjdklubben är könsneutrala. Här finns inte
syslöjd och träslöjd – barnen gör vad de vill
oberoende av material.

Mer än bara slöjd…
I Slöjdklubben får barnen möjlighet att utveckla sin
skaparförmåga. Men vi vill ge mer än så! För oss är
själva görandet viktigare än produkten, resan viktigare
än målet. Det barnet bär med sig hem från
slöjdklubben är inte alltid synligt. Det kan till exempel
vara en bättre självkänsla eller kunskap om hur man
undviker att få knut på tråden när man syr eller hur
man vårdar sina verktyg.

Handledare med specialkunskap
Handledarens roll är att på ett spännande och lustfyllt
sätt presentera slöjdens material, verktyg och historia i
enlighet med Slöjdklubbens pedagogiska idé.
Handledarna arbetar utifrån teman och kan föra in
barnen i olika världar beroende på valt tema för
terminen. Barnen har stor möjlighet att påverka
innehållet i Slöjdklubben.
Alla våra handledare har gått en handledarutbildning i
Slöjdcirkus speciella pedagogik. Handledarna har även
deltagit i en barnolycksfallsutbildning genom Röda
Korset vilket gör att de kan förebygga olycksfall och ge
första hjälpen vid eventuella tillbud. Detta är en
trygghet för både handledare, barn och föräldrar.

Medlemsavgiften räcker till
mycket!
För att bli medlem i Slöjdklubben betalar man en
mindre avgift per termin. För medlemsavgiften får
barnen:
•
Slöjdklubbsmärke
•
Handledda träffar
•
Tillgång till material och verktyg
•
Enklare fika
•
Medlemskap i den lokala
hemslöjdsföreningen

Titta på www.slojdklubben.se för att se om det
finns en klubb på din ort. Du kan även anmäla ditt
intresse genom att kontakta din lokala
hemslöjdsförening, länshemslöjdskonsulenten
eller Studieförbundet Vuxenskolans lokalkontor.

Vill du kontakta oss!
Slöjdklubben
Torsplan 7, 113 64 Stockholm
08-54 54 94 55
slojdklubben@hemslojden.org
www.slojdklubben.se

Information på internet
Här kan du anmäla dig och läsa mer om
Slöjdklubben: www.slojdklubben.se
Hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenter
hittar du på: www.hemslojden.org
Mer information om Studieförbundet Vuxenskolan
på din ort: www.sv.se
Projektägare till utvecklingsprojektet Slöjdklubben är Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, som samarbeter med
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NHF, och Studieförbundet
Vuxenskolan, SV.
Regionalt och lokalt drivs verksamheten av länets hemslöjdsförening i
samarbete med länshemslöjdskonsulenterna och Studieförbundet
Vuxenskolan, SV.

Projektet drivs med stöd från
Allmänna Arvsfonden

