förskola i förändring
6 september Elite Grand Hotel Norrköping
Varmt välkommen till en utbildning som är skräddarsydd för dig
som önskar utveckla ett hållbart ledarskap utifrån digitalisering,
lekens, pedagogrollens och lärmiljöns relationer till utbildning och
undervisning, omsorg, hållbarhet och demokratiuppdraget samt
förskolans uppdrag och organisation! Vårt syfte är att ge dig nya
infallsvinklar på ditt uppdrag att leda utifrån målen och
intentionerna i Lpfö 18.
Denna utbildning erbjuder en kombination av teori och praktik som
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra
utbildare rustar dig med pedagogiska strategier, verktyg, modeller
och metoder inför ditt dagliga arbete. Det kommer finnas tid, rum
och ro för diskussion och reflektion där ett betydelsefullt
nätverkande och erfarenhets-utbyte äger rum med andra ledare
inom förskola.

PROGRAM

8:30 - 9:45 Per Bernemyr
9:45 - 10:00 Fika
10:00 - 12:00 Susanne Kjällander
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:30 Martin Gråfors
14:30 - 16:00 Emelie W Bernemyr

INFORMATION

TID: 6 september 2019 - Utbildningen
pågår 08.30-16.00

PLATS: Elite Grand Hotel, Norrköping
PRIS: 2490 kr exkl moms (1990 kr vid
bokning innan 21/6). Lunch och fika
ingår under dagen

emelie westberg bernemyr

Martin gråfors

Förskollärare, universitetsadjunkt och föreläsare

Pedagogisk samordnare - verksamhetsledning i
Botkyrka kommun verksamhetsområde förskola

Hur ger vi leken en central plats i
utbildningen och hur kan leken bli
meningsfull och utvecklande? Hur kan
pedagoger arbeta medvetet för att hjälpa
och agera i leken utan att ta över? Emelie
visar hur undervisning skapas tillsammans
med barnen.

susanne kjällander
Fil dr och lektor, författare ”Digitalisering i
förskolan på vetenskaplig grund” samt har
formulerat skrivningar i förskolans läroplan

Susanne ger dig konkreta tips och metoder
kring förändringsledarskap och visar hur
förskolan kan digitaliseras så att alla barn i
förskolan får adekvat digital kompetens,
samt hur pedagoger kan organisera för
detta.

Hur kan vi organisera och undervisa om vi
ska verka för en likvärdig utbildning? Martin
presenterar hur vi kan organisera och undervisa för att verka för en likvärdig utbildning
inom förskolan. Hur kan jag skapa en hållbar
struktur och samtidigt ge utrymme för
kreativitet?

per bernemyr
Medgrundare Reggio Emilia institutet,
författare och erfaren föreläsare

Att organisera för en pedagogisk förskola!
Med lång gedigen erfarenhet och unik
förståelse för utvecklingsarbete i förskolan,
leder Per oss varsamt och inspirerande
genom målen och intentionerna i Lpfö 18.

Anmälan sker genom www.barnkompetens.se/anmalan eller
info@barnkompetens.se.
Ni når oss också på telefon 08 - 710 22 70

