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digital!

BARNSKÖTAREN 2022
Att främja utveckling och lärande

Välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens skräddarsydd för dig som är barnskötare.
Den här konferensen vill bidra till att stärka din viktiga
roll som barnskötare. I aktuella föreläsningar med några
av Sveriges främsta föreläsare från förskolans område sätter
vi fokus på läroplanens uppdrag.
Du får verktyg för hur du kan arbeta med barnens
delaktighet i kvalitetsarbetet och hur du genom barnens
intressen och behov kan utveckla den pedagogiska

lärmiljön. Du får också kunskap om hur du genom ditt
förhållningssätt, din närvaro och medvetenhet kan skapa
en god grund för alla barns språkutveckling.
Vi avslutar med en föreläsning om sensomotorik och
motorik som ökar förståelsen kring varför vissa barn
kan ha utmaningar med exempelvis koncentrationen
och hur du kan använda fysisk aktivitet som stöd i
undervisningen.
Varmt välkommen!
Malin Ring
Chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens

Anmäl dig här www.gothiakompetens.se/barnskotaren

PROGRAM 18 NOVEMBER
09.30 Barnskötare - ett av Sveriges viktigaste jobb
Malin Ring,

affärsområdeschef för området
förskola och chefredaktör, Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare
med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.

09.40 Barns rätt att komma till tals
Barn ska ha inflytande i förskolan. I läroplanen står det att
de behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga till
grund för planeringen av utbildningen. Hur kan vi skapa
en utbildning där barnen får komma till tals?
Föreläsningen fokuserar på praktisk tillämpning av att låta
barnens röster kontinuerligt få höras i vardagsarbetet, och
hur barnen därmed får möjlighet att påverka innehållet i
förskolans utbildning.

10.30 Paus
10.40 Pedagogiska miljöer som gör skillnad
Förskolans rum kan skapa möjligheter för lek, lärande
och kreativitet. Ett medvetet arbete med våra pedagogiska
miljöer utifrån barnens behov och intressen ger goda förutsättningar för utforskande och lek. Det bidrar också till
att vi kan utföra vårt uppdrag. Men vad är en bra pedagogisk miljö? Vad väcker lust, kreativitet och lockar till lek
och utforskande?
Ta del av en föreläsning fylld av konkreta exempel på möjligheter och inspiration kring miljö och material. Fokus
är förhållnings- och arbetssätt samt praktiska idéer för
hur du kan arbeta strategiskt i utvecklandet av förskolans
pedagogiska miljöer.
Erika Wallin är leg. förskollärare, arbetar som

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har

utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings

arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare,

kommun. Är medförfattare till flera böcker,

fortbildare och förskolechef. Lena har författat

författare till boken Reflektera mera – konsten att

tre böcker om de yngsta barnen på Lärarförlaget.

utveckla förskolans utbildning (Gothia Kompetens) och hösten 2022 aktuell med en bok om förskolans pedagogiska
miljöer på samma förlag.

11.30 Lunch

14.20 Tid för eftermiddagsfika

12.30 Främja de yngsta barnens språk

14.40 Sensomotorik och motorik – grunden för lärande

I ett språkande möte med de yngre barnen är du som
pedagog viktig. Genom ditt förhållningssätt, din närvaro och medvetenhet kan du skapa en god grund för alla
barns språkutveckling - varje dag.

Många barn som har svårigheter med koncentrationen har
ofta utmaningar och brist på samspel mellan sina sinnen
(senso) och motoriken. Om våra grundläggande rörelser
inte automatiserats kan det resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kan
även ha svårt att koncentrera sig, vilket kan leda till stress
samtidigt som det blockerar vidare utveckling.

Föreläsningen tar avstamp i aktuell forskning och föreläsarens logopediska erfarenhet. Den lyfter både vad vi
kan göra och varför det är viktigt. Hur vi kan förhålla oss
responsiva, utveckla dialogen och vilken betydelse ordförrådet har.
Hanna Walsö, leg. logoped med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn med språkliga svårigheter i förskole- och skolåldern. Hon föreläser om
språkutveckling, språkstörning och flerspråkighet

Det bildas ständigt nya hjärnceller i hjärnan och nya
kopplingar skapas och försvinner. Genom ett medvetet
sensomotorisk och motorisk arbete kan nya kopplingar i
nervsystemet skapas och inlärning förenklas. Föreläsaren
vill öka förståelsen kring varför vissa barn kan ha utmaningar som beror på samspelet mellan sinnen och motorik
och hur du kan ta hänsyn till detta i undervisningen.

för personal inom förskola och skola. Hanna är just nu
en del i projektet Språkutvecklande förskola i Linköpings
kommun.

Pernilla Unevik, är förskollärare och specialpedagog och utbildad inom sensomotorik. Hon

13.20 Paus

arbetar som övergripande utvecklingsledare
och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i

13.30 Populära figurer i undervisningen

Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan
(Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
sin kulturella identitet…” – det är ett av målen i förskolans läroplan. Men hur kan du göra i praktiken?

15.30 Konferensen avslutas

Genom att använda barnens eget intresse för populärkultur - så som musik, dans, spel, figurer, tv – kan vi skapa
meningsfull undervisning kopplat till målen i läroplanen.
Genom att välja ut exempelvis en figur som är populär
hos barnen kan vi skapa ett meningsfullt och lustfyllt
lärande som ger barnen möjlighet att utveckla och tillägna
sig nya kunskaper och förmågor.

Kom fem eller fler och få 500 kr rabatt per person.

Ta del av en inspirerande föreläsning om hur du kan ta
vara på den kultur som riktar sig till barn och den barnen
själva visar på. Föreläsarna ger konkreta exempel på hur
de har arbetat tematiskt med det som barnen de mött
visat intresse för. Vilken populärkultur är barnen hos dig
intresserade av just nu?
Elisabeth Berggren, förskollärare i Eskilstuna
kommun som inriktar sig på utvecklingsarbete
och Sandra Söderlund, leg. förskollärare som
idag arbetar som kvalitetsledare för Pysslingen
förskolor. Båda med många års erfarenhet av
tematiskt arbete i barngrupp. Tillsammans har de
tidigare gett ut boken ”Bockarna Bruse i förskolan
- att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk
dokumentation”.

till förskolor och skolor.

Mejla anmalan@gothiakompetens.se eller ring 08-462 26 70.

RÖSTER FRÅN FÖRRA ÅRETS KONFERENS:

”Alla föreläsningar var väldigt intressanta!”
”Bra föreläsningar, bra tips, mycket kunskap att ta med sig ifrån
alla föreläsarna”
”Fick ny kunskap och inspirerande idéer”

ALLMÄN KONFERENSINFORMATION
NÄR

PRAKTISK INFORMATION OM KONFERENSEN

Fredag 18 november 2022 kl. 09.30–15.30.

Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Innehållet
kommer att finnas tillgängligt under två veckors tid. Du kommer
att få länken till konferensen dagen innan. Länk och lösenord till
det inspelade materialet skickas till dig några dagar efter konferensen.
Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.

VAR
Livesänd webbkonferens - i din dator, mobil eller läsplatta.

PRIS
Ordinarie pris 2.690 kr exkl. moms.
Vill ni boka fem deltagare eller fler? Ring: 08-462 26 70.

BOKA TRYGGT

Sker mot faktura efter konferensen.

Anmälan är bindande, men ej personlig. Kostnadsfri avbokning fram
till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens
förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar,
dock senast 30 dagar innan.

ANMÄLAN

FRÅGOR

BETALNING

Anmäl dig via www.gothiakompetens.se/ barnskotaren,
Du kan också skicka ett mejl till: anmalan@gothiakompetens.se eller
ringa 08-462 26 70. Vi behöver fakturaadress, organisationsnummer,
namn, e-postadress, befattning och spårval för samtliga deltagare.

Ring 08-462 26 70 eller mejla till anmalan@gothiakompetens.se

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård
och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling
– för en bättre dag på jobbet.

Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Kundservice 08-462 26 70, www.gothiakompetens.se
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