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Seminariet kostar 300 kr/ par eller 175 kr/ 
person (om anmälan görs före den 6 
november) och 350 kr/ par eller 200 kr/ 
person (om anmälan görs efter den 6 
november) 
 
Avgiften betalas till pg 494 58 26-8 
Stiftelsen Ateneum alt. kontant vid 
registrering.  
 
I priset ingår lunch och barnpassning under 
seminariet. Eftersom det finns ett begränsat 
antal platser ber vi er att anmäla er senast 
den 12 november 2013. 
 
Anmälan sker via e-post eller bifogad 
blankett som skickas till Studiecentrum 
Ateneum. 

Lördagen den 16 november 2013 

NÄR OCH VAR PRIS OCH ANMÄLAN 



Familj – arbete: den ständiga utmaningen?  

 Att balansera familjeliv med ökande krav från arbetslivet  
 
 
Workshopen hålls av Joanna och Michele Pestalozzi, nyligen inflyttade till Gotland efter 
fyra år i Rom, Italien, där de aktivt deltagit i aktiviteter som främjar en positiv attityd 
gentemot familjen. Joanna är läkare och Michele arbetar som astronom.  
 
Under workshopen kommer vi att diskutera hur man kan förena arbete med familjeliv. 
Detta tema brottas vi dagligen med, i en tid där levererandet av omedelbara resultat i 
arbetet överskuggar det långsiktiga arbetet att forma morgondagens samhälls -
medlemmar. Här behövs klara prioriteringar och en medvetenhet om att individuella 
beslut inom den professionella sfären får konsekvenser för familjen och därmed bör tas 
tillsammans. 
 
Illustrerande exempel kommer att diskuteras baserade på material från IFFD, www.iffd.org, 
en världsvid organisation som främjar utbildning för familjer på olika plan. IFFD:s 
fallstudier har till syfte att hjälpa oss att utveckla enkla redskap för att kunna analysera 
även komplexa familjesituationer. 
  

10.15 Registrering 
 

10.30 - 10.45 PRESENTATION  

 

 

10.45 - 11.35 F¥REDRAG: óATT BALANSERA FAMILJELIV MED  

                               ¥KANDE KRAV FR¡N ARBETSLIVETó 

                                                                                

11.35 - 12.00      FALLSTUDIE DEL 1 

 

 

12.00 - 13.00      Lunch 
 

13.00 - 14.10 FALLSTUDIE DEL 2 

 
14.10  Avslutning 
                            

Stiftelsen Ateneum som främjar 
undervisning och utbildning av kvinnor i 
Sverige. Stiftelsen har för detta ändamål 
grundat Ateneum som är ett studiecentrum 
och studenthem i Stockholm 
(www.ateneum.nu) där seminariet äger rum. 

 
Kontaktperson: Lizzie Claesson  
E-mail: lizzie.claesson@bredband.net  
Tel: 08-30 29 66  
Mobil: 070-548 31 12 
 
 

PROGRAM SEMINARIET ORGANISERAS AV 

http://www.ateneum.nu/

