
 

7-8 januari 2020
Hotell Grand Central

Stockholm

Dag 1 
Per Bernemyr 
Margareta Öhman 
Emelie Westberg Bernemyr 
John Steinberg

Dag 2 
Susanne Kjällander 
Anna Bernemyr 
Jessika von Malmborg 
Per Bernemyr 
Martin Gråfors 

Konsten att leda och utveckla förskolans utbildning 
Modeller, strategier, ideér och konkreta tillvägagångssätt för en hållbar organisation i 

en ständig föränderlig omvärld   



09:00 Läroplan och verksamhetsidé
Per Bernemyr

Per Bernemyr är medgrundare av Reggio Emilia 
institutet och har en gedigen erfarenhet och 
kunskap om förskolans utvecklingsarbete i hela 
styrkedjan.

Leder en djup förankring i Lpfö 18 till en klar 
verksamhetsidé? Är avsaknaden av en tydlig 
gemensam verksamhetsidé ett av pedagogernas 
största utmaning i dagens förskola? Vad krävs för 
en levande verksamhetsidé?

10:40 Förändringsledarskap kring lek 
Margareta Öhman

Margareta Öhman är leg. psykolog och författare. 
Öhman har lång erfarenhet av att utbilda och 
handleda förskolepersonal.

Leken ska ha en central plats i barnens utbildning i 
förskolan. Att skapa samsyn kring ett så spretigt 
och banaliserat begrepp och fördjupad förståelse 
för vad lek innebär för barnen, och samtidigt ge  
leken plats som undervisning är ett viktigt 
åtagande för förskolans ledare. Margareta talar om 
detta utifrån 30 års erfarenhet av projektarbete och 
forskning kring lek.

12:00 Gemensam lunch i Bistro Grand Central

13:00 Framgångsrikt Ledarskap
John Steinberg

John Steinberg är fil. dr i pedagogik och författare 
till 51 böcker om kommunikation, ledarskap, 
värderingar och kollegialt lärande. 

Ett framgångsrikt ledarskap är nära och tydligt 
vilket har en avgörande betydelse för den 
pedagogiska kvaliteten. Kollegialt lärande är ett 
begrepp som används allt oftare för att visa på en 
lärande organisation där medarbetare ständigt lär 
av och genom samarbete tillägnar sig kunskap för 

att utveckla verksamheten och sin profession. 
Varför har ledarskap blivit ännu viktigare i 
förskolan och vad vi kan lära av de ”bästa” 
ledarna?

14:45-16:00 Utvärdering och utvecklingsarbete
Emelie Westberg Bernemyr

Emelie Westberg Bernemyr är förskollärare, 
universitetsadjunkt vid Stockholms universitet och 
en av Barnkompetens utbildare.

Hur kan vi utveckla förståelsen för vad begreppen 
utvärdering, uppföljning och utveckling kan 
innebära i relation till förskolans utbildning? Vad 
ska utvärderas och hur? Med hjälp av olika 
exempel, teoretiska och praktiska, från 
förskoleverksamhet undersöker vi hur förskolan 
som kunskapsapparat kan ta hjälp av olika 
modeller och strategier för att kunna utvärderas, 
följas upp och utvecklas som en motor.

16:00 Avslut 

Från kl 16 bjuder vi in till kickoff och pedagogiskt 
mingel med liveband. Samtliga deltagares 
kollegor och pedagogvänner är varmt välkomna 
att delta utan extra kostnad!

Hotell Grand Central 
Kungsgatan 70 Stockholm 

7-8 januari 2020 

Dag 1: 09:00-16:00 

Dag 2: 09:00-16:00

Pris: 
En dag: 2900 kr  

Två dagar: 3900 kr  
med hotell 4995 kr 

(begränsat antal rum) 
Priserna är exkl. moms 
Det ingår gofika & lunch!

Barnkompetens 
står för kvalitet.  

Därför är våra platser 
begränsade. 

Varmt välkommen!

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 
erfarenhetsutbyte äger rum med andra ledare inom förskola. Denna utbildning erbjuder en 
kombination av teori och praktik som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Dag 1 



09:00 Så gör du dina medarbetare till 
”Digitaliseringshjältar!”
Susanne Kjällander

Susanne Kjällander är fil. dr och lektor vid 
Stockholms universitet. Kjällander ligger bakom 
de nya skrivningarna kring digitalisering i Lpfö18.

Digitaliseringen innebär många förändringar i 
förskolan vilket kräver ett ledarskap som är öppet 
för förändring. Det är en ny typ av lärande som 
iscensätts och i och med det skapas förändrade 
barnroller, lärarroller, chefsroller och 
organisationer. Kjällander kommer att presentera 
en konkret modell om hur du kan göra dina 
medarbetare till ”Digitaliseringshjältar” och 
digitalisera förskolan på vetenskaplig grund.  

10:40 Ledarskap och verksamhetsidé
Per Bernemyr

Per Bernemyr är medgrundare av Reggio Emilia 
institutet och har en gedigen erfarenhet och 
kunskap  om förskolans utvecklingsarbete i hela 
styrkedjan.

Det finns ett stort intresse för ledarskap i 
förskolan. I alla fall hos dem som räknas dit. 
Är gott ledarskap och en tydlig verksamhetsidé 
synonyma och förbundna med varandra?

12:00 Gemensam lunch i Bistro Grand Central

13:00 Utbildning och undervisning i förskolan
Jessika von Malmborg

Jessika von Malmborg är rektor för Gärdets- och 
Engelbrekts förskolor i Stockholm stad.

Hur kan vi säkerställa att alla barn möter alla mål i 
läroplanen? Hur organiserar vi för undervisning i 
utbildningen? Vilka strategier karakteriserar 
undervisning i förskolan? 

14:00 Hållbart ledarskap - Hållbar organisation 
Anna Bernemyr                                                                      

Anna Bernemyr är förskollärare och utbildad 
pedagogista i Reggio Emilia samt vid Reggio 
Emilia institutet. Bernemyr har lång erfarenhet av 
lednings- och utvecklingsarbete.

Vad innebär ett hållbart ledarskap och hur bygger 
vi en hållbar organisation? Vilka förmågor bör vi 
utveckla hos oss själva, hos våra medarbetare, 
hos barnen och hur utvecklar vi våra pedagogiska 
miljöer? Anna presenterar en tydlig modell för hur 
vi kan utveckla handlingskompetens för en hållbar 
utveckling utifrån Lpfö 18.

15:00-16:00 Att leda för en likvärdig utbildning  
Martin Gråfors

Martin Gråfors arbetar med verksamhetsledning i 
Borkyrka kommun och har lång erfarenhet av 
uppdrag där man med systematik och kollegialt 
lärande byggt upp en struktur och format en 
samsyn för likvärdig utbildning och undervisning 
inom förskolan.

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 skapa en hållbar 
struktur OCH samtidigt friutrymme för kreativitet 
för professionen i organisering av utbildningen 
och iscensättning av undervisningen? Gråfors 
kommer att presentera konkreta metoder för att 
leda förskolans utbildning.

16:00 Konferensen avslutas

Anmälan sker till:
www.barnkompetens.se/anmalan 
För kontakt och ytterligare info:
info@barnkompetens.se eller 08-710 22 40

Obs! Om du önskar anmäla en grupp vänligen 
kontakta oss för en offert. 

Dag 2
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