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Välkommen till After work – Lärarkväll på Norrbottens museum  
 
Plats: Norrbottens museum, Storgatan 2, Luleå 
Tid: 4 oktober, 2018 kl 16.00-19.00 
 
Ta del av länsmuseets nyöppnade utställning Vi är romer, lyssna till en föreläsning av Christina 
Rodell Olgac, docent vid Södertörns högskola och utbyt erfarenheter med andra lärare och 
museipersonal.  
 
För att delta på lärarkvällen, anmäl dig på 
https://www.levandehistoria.se/kalendarium/valkommen-till-after-work-lararkvall-pa-
norrbottens-museum  
 
Sista anmälningsdag är 21 september. Ingen kostnad, vi bjuder på fika. 
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PROGRAM 
 

16.00-16.25 Välkomnande och presentation av Norrbottens museum och Forum för 
levande historia. Kaffe och smörgås.  

16.30-17.20 Den romska minoritetens historia och nutid i ett skolperspektiv 
Christina Rodell Olgaç, docent Södertörns högskola 

17.30-18.15 Workshop och visning av utställningen Vi är romer. Pedagog, Norrbottens 
museum. 

18.20-18.30 Förflyttning och påfyllnad av kaffe 
18.30-18.55  Utbyte av erfarenheter och tankar:  

- Hur undervisar ni om romer och romers historia på din skola? 
- Vilka är ämnets pedagogiska utmaningar och möjligheter?   

18.55-19.00 Avslutning 
 
 
Presentation  
 
Christina Rodell Olgaç  
Christina Rodell Olgaç är docent i pedagogik på Södertörns högskola. Hon disputerade år 2006 på 
avhandlingen Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från hot till möjlighet och har sedan 
dess arbetat med romska skol- och utbildningsfrågor. Sedan 2012 leder hon tillsammans med Angelina 
Dimiter-Taikon uppdragsutbildningar för romska brobyggare i skola och socialtjänst samt för verksamma 
modersmålslärare i romani chib. Hon är även utbildad lärare. 
 
Forum för levande historia 
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett 
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med 
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att: Informera om Förintelsen och 
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att 
aktivt verka för alla människors lika värde. Vår vision: Vi arbetar för demokrati och alla människors lika 
värde. Med lärdomar från Förintelsen. 


