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PRESSMEDDELANDE
Årjängs kommun kickstartar hösten med värdegrundsarbete
I arbetet med värdegrundsfrågor satsar Årjängs kommun på en
serie med inspirerande och tankeväckande föreläsningar för olika
målgrupper.
I en stor organisation är det en utmaning att få till en vi känsla där alla drar åt
samma håll. En gemensamt framarbetad värdegrund som ger oss riktlinjer i det
dagliga arbetet är en del av arbetet för att nå våra mål.
– Detta är ett viktigt arbete säger Daniel Schützer (S). I vår vision har vi sagt att
Årjängs kommun skall vara en öppen och välkomnande kommun, där alla känner
sig välkomna. Därför känns det extra bra att vi har möjligheten att erbjuda flera
intressanta föreläsningar kring ämnen som acceptans, normer och bemötande.
Sara Lund/Claes Schmidt – från man till människa
Föreställningen kommer att ges vid fyra tillfällen för personal, allmänhet och
förtroendevalda i Årjängs kommun.
Claes blev känd som "Sara Lund" över hela landet när han "kom ut" som
transvestit 2003. Sara/Claes föreläser alltid som "Sara". Dels för att han är
transvestit, men också för att det utmanar åhörarens sätt att tänka.
Föreställningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration
och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka.
I Årjäng vill vi utvecklas!
– Det är viktigt att alla vi som jobbar, bor och vistas i Årjängs kommun får chans att
utveckla oss inom områden som acceptans, normer och bemötande. Säger Birgitta
Evensson, kommunchef. Därför kommer även elever och lärare i Åk 6-9 att lyssna
på Malte Hallqvist som är aktuell med föreställningen Relationsteorin. Att våga,
vilja och orka vara vuxen i en gränslös tid kommer HG Storm att prata med
föräldrar till barn från förskoleklass till nian om avslutar Birgitta.
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