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Skolhandledarföreningens medlemmar samt  
rektorer, utvecklingsstrateger, olika handledare i skolan och lärare  
med intresse för handledning och kollegialt lärande 

 
hälsas välkomna   

fredagen den 7 februari 2014 

till 

Inkluderingens magi via reparativ dialog 
en introduktion i reparativ rättvisa  

 

Eva Fahlström Borg 

Eva Fahlström Borg är pedagog, leg. psykoterapeut, handledare, universitetslärare och 
social demokratiaktivist med hela världen som arbetsfält. 
  
Skolans demokratiska samhällsuppdrag kommer till uttryck i den relationella miljö som 
skolans personal ansvarar för och som våra barn och ungdomar ingår i under sin uppväxt.  
Demokratin behöver ständigt erövras. EU och FN rekommenderade medlemsländerna att 
tillämpa  
reparativ rättvisa 2004 som  

- har sin bas i uråldriga traditioner hos ursprungsbefolkningar, (ex. maoris, indianer, 
afrikaner), där man har en syn på straffrätt som handlar mycket om att återupprätta det 
som skadats och att återinlemma gärningspersonen i gemenskapen vilket ofta sker i möten 
mellan den utsatta och gärningspersonen 

- är en gräsrotsrörelse i hela världen och en transformativ kraft i skolor, speciellt i Australien, 
Canada och England  

- bygger på föreställningen om skolan som en ”community” med samverkande, samagerande 
människor där var och en lär sig att ta ansvar för sina handlingar och för hur de kan påverka 
det gemensammas bästa  

- uppmärksammar att också förövaren skadas och behöver helas, samt integreras i 
samhället/skolan igen 

- bottnar i en kritisk granskning av egna ageranden och antaganden, samt i att lära sig att 
ifrågasätta 
de egna intentionerna 

- ser till handlingen och beaktar den känslomässiga aspekten som är central både för insikt 
och bearbetning av det som skett 

- handlar om att genom insikt, ansvar och möte, uppmärksamma, erkänna och ställa till rätta 
det som blivit skadat  

- handlar om hur man kan reparera trasiga relationer genom att gå från skam till skuld samt 
vidare till reparation och till stolthet för att värdigt gå vidare tillsammans 

 
Plats  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
Tid 13.00 – 16.00 
Kostnad Kostnadsfritt för Skolhandledarföreningens medlemmar 

350 kr för övriga deltagare, inklusive kaffe/the och smörgås 
Anmälan via anmälningslänk på föreningens hemsida, www.skolhandledarforeningen.se  
Frågor besvaras via kontakt@skolhandledarforeningen.se  
 

Välkomna! 
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