
Varmt välkommen till en utbildning som är skräddarsydd för 
dig som önskar utveckla ett hållbart ledarskap att leda och 
organisera utifrån målen och intentionerna i Lpfö 18! 

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. 

Denna utbildning erbjuder en kombination av teori och 
praktik som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.  Pedagogdagarna erbjuder en härlig pedagogisk 
mötesplats där god mat och fika blir viktiga komponenter 
och där dag 1 avrundas med mingel och livemusik! 

PRELIMINÄRT PROGRAM DAG 1 
9 :00- 10:00 Per Bernemyr 
10:00-10:30 Nätverkande Fika 
10:30- 12:00 Antonio Rodriguez 
12:00 - 13:00 Lunch 
13:00 - 14:30 Emelie W Bernemyr 
14:45 - 16:00 Martin Gråfors 

PRELIMINÄRT PROGRAM DAG 2 
9 :00- 10:00 Per Bernemyr 
10:00-10:30 Nätverkande Fika 
10:30- 12:00 Anna Bernemyr 
12:00 - 13:00 Lunch 
13:00 - 13:45 Jessika von Malmborg

14:00 - 16:00 Mie Josefson 

Anmälan sker genom www.barnkompetens.se/anmalan eller 
info@barnkompetens.se.  

Ni når oss också på telefon 08 - 710 22 70

 Mie Josefson Martin Gråfors Jessika von 
Malmborg

  Per Bernemyr

   Antonio Rodriguez Emelie Westberg 
Bernemyr

Anna Bernemyr

Vi har en plan! En ny läroplan! 
Dagar för ledare för en pedagogisk förskola



Innehåll och presentation av utbildarna: 
VI har en plan - En ny läroplan 
Per Bernemyr, medgrundare av Reggio Emilia Institutet med mångårig kunskap och 	 	 	
erfarenhet när det gäller förskolans historia och utmaningar och uppmanar pedagoger att 	 	
förändra och utveckla förskolan. En förändrad syn på kunskap och lärande med en ny läroplan ställer 
nya krav på pedagoger, ledning och organisation. Under detta pass ställer vi oss de viktiga frågorna om 
organisation och om hur den ger uttryck för värderingar och mål.


Systematiskt kvalitetsarbete  - Att utvärdera och utveckla förskolans utbildning 
Antonio Rodriguez är Barnkompetens nya utbildare och är adjunkt vid Stockholms 	 	 	
universitet samt har lång erfarenhet som förskolechef. Antonio fokuserar här på begreppen kvalitet och 
utvärdering: Ursprung/varför, teoretiska utgångspunkter, utvärderingstraditioner och bedömning. 
Konkreta metoder och arbetssätt kommer att presenteras med fokus på ledarrollen utifrån varje metod 
och vilka pedagogiska konsekvenser de har.


Hur designar vi framtidens förskola med hjälp av ett helhetsperspektiv utifrån Lpfö18– 
lekens, pedagogrollens och lärmiljöns sammanflätade betydelse för att möjliggöra, 
synliggöra, utvärdera och analysera förutsättningar till undervisning, lärande och glädje? 
Emelie Westberg Bernemyr, adjunkt och licentiat vid Stockholms universitet och en av 	
Barnkompetens utbildare sedan 2014. Föreläsningen kommer att visa på konkreta exempel, uppslag, 
verktyg och strategier att använda i det vardagliga arbetet utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund. 

Systematik och struktur för en samsyn för likvärdig utbildning och undervisning 
Martin Gråfors verkar i verksamhetsledning i Botkyrka kommun och har lång erfarenhet av  olika 
ledningsuppdrag och utvecklingsarbeten. Martin presenterar konkreta metoder. Hur olika kan vi 
organisera och undervisa om vi ska verka för en likvärdig utbildning på den enhet vi leder? Hur kan jag 
som ledare, förskollärare och barnskötare skapa en hållbar struktur OCH samtidigt friutrymme för 
kreativitet för professionen i organisering av utbildningen och iscensättning av undervisningen? 


Hållbart ledarskap - Att organisera och leda en pedagogisk förskola utifrån Lpfö18 
Anna Bernemyr är biträdande rektor förskola och pedagogista, utbildad i Reggio Emilia samt 	 	
vid Reggio Emilia institutet. Anna kommer att visa på hur hållbart ledarskap blir en viktig komponent i att 
leda och organisera för en pedagogisk förskola.


Hur planerar och organiserar man så att alla barn möter alla målområden i läroplanen under sin 
förskoletid? 
Jessika von Malmborg är rektor förskola för Engelbrekts-Gärdets förskolor på Östermalm. 	 	
Barnkompetens inledde sitt första samarbete med dessa enheter 2014. Jessika kommer att ge 	sina 
bästa tips hur man planerar och organiserar så att alla barn möter alla målområden i läroplanen under 
sin förskoletid.


Omsorgsfull och lekfull undervisning på vetenskaplig grund 
Mie Josefson är fil dr och universitetsadjunkt. Mie kommer att dela med sig av metoder och 	 	
arbetssätt för att kvalitetssäkra verksamheten med fokus på Omsorg på vetenskaplig grund utifrån 
Lpfö18. Mies avhandling om omsorg är en av de mest lästa genom tiderna i Sverige.


12-13 augusti  
Utbildningen på mellan 09:00-16:00. Gofika & fantastisk lunch ingår! 

Hotell Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm 
1 dag 2990 kr 2 dagar 3990 kr ex moms 


