
Möjligheter och utmaningar i samtidens och framtidens förskola 
10 juni Elite Grand Hotell Norrköping 

Varmt välkommen till Barnkompetens skräddarsydda heldagsutbildning!  
Den 1 juli träder Lpfö18 i kraft. I samarbete med våra fantastiska utbildare har vi tagit ett helhetsgrepp kring både 
möjligheter och utmaningar i samtidens och framtidens förskola med sikte på Lpfö 18. Med luppen på lek, omsorg, 
hållbar utveckling och digitalisering på vetenskaplig grund leder vid dig under denna inspirerande dag som kommer 
att göra skillnad! 

Barnkompetens står för kvalitet. Med ett begränsat antal platser garanterar vi en personlig upplevelse. 

Anmälan sker till www.barnkompetens.se/anmalan eller ring 08 - 710 22 00 
Följ Barnkompetens i förskolan på Facebook och @barnkompetens på Instagram

Emelie Westberg Bernemyr 
licentiat och adjunkt vid Stockholms 
Universitet 
Utifrån möjligheter och utmaningar i 
samtidens och framtidens förskola tar 
Emelie avstamp i hur vi kan leda och 
organisera med hjälp av ett helhets- 
perspektiv: lekens, pedagogrollens 
och lärmiljöns sammanflätade 
betydelse för att möjiggöra, 
synliggöra, utvärdera och analysera 
förutsättningar till undervisning, 
lärande och livsglädje 

Susanne Kjällander 
fil doktor i didaktik och lektor på 
Stockholms Universitet 
Hur kan vi förverkliga både nationella 
styrdokument och våra egna visioner 
om digitala verktyg? Susanne ger dig 
konkreta tips och metoder för att 
arbeta med förändringsledarskap 
och visar på hur förskolan kan 
digitaliseras på vetenskaplig grund så 
att  alla barn i förskolan får adekvat 
digital kompetens samt hur 
pedagoger kan organisera för detta. 

Margareta Öhman 
leg psykolog och familjeterapeut och 
författare  
Förskolans verksamhet grundar sig 
på en relationspsykologisk grund där 
mötet mellan människor står i 
centrum. Margareta Öhmans 
föreläsning tar avstamp i läroplanens 
värdegrund, kommunikation, empati 
och social kompetens med sikte på 
att Barnkonventionen blir svensk lag 
2020. Fokus under föreläsningen är 
”hur” vi värnar om barns lekstyrka!

Dagens fantastiska utbildare

Barnkompetens i Norrköping, på Elite Grand Hotel 
Tid: 10 juni 2019 - dörrarna öppnar 08.30 och utbildningen pågår 09.00-16.00 
Pris: 2 490 kr ex moms. Lunch och fika serveras under dagen


