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Maria Refors Legge

Utveckling som
driver förskolan
framåt

Processutbildningar för förskolan med Gothia Kompetens
För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och
bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger utveckling och gör skillnad.
Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad
efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar
med våra ämnesexperter, workshops och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus. En
utbildning för förskoleutveckling.

Processutbildning ger
•
•
•

ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops
ett stärkt kollegialt lärande
en utveckling som kopplas direkt till ert dagliga arbete med barnen

Vi erbjuder processutbildningar för din förskolas utveckling inom flera områden.

gothiakompetens.se/processutbildning-forskola
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ÅRETS KOMPETENSUTVECKLINGSDAGAR FÖR SVERIGES
REKTORER OCH FÖRSKOLLÄRARE
Förskolan är en central kugge som får vårt samhälle
att fungera. Men den är också en plats där barn
får vara, utvecklas och trivas. Så hur kan vi skapa
goda förutsättningar för alla barns lärande och
välbefinnande? Ett sätt är att stötta rektorer och
förskollärare i sitt pedagogiska ledarskap.
Vi vill med årets konferens ge dig inspiration och

kompetensutveckling genom föreläsningar som
bottnar i vetenskaplig grund och/eller beprövad
erfarenhet. Du får nya perspektiv och konkret
kunskap att bygga vidare på. Under dagen träffar du
bland andra forskare, förskoleprofiler och engagerade
förskollärare och rektorer som delar med sig av sina
erfarenheter.

Förskoledagarna 2023 är en konferens som ger dig som

rektor och förskollärare ny kraft att arbeta för att ge
alla barn förutsättningar att vara just den individ de
vill vara nu och i framtiden.
Förskoledagarna genomsyras av tre ledord, ledarskap,
kvalitet och likvärdighet - nyckelområden i
utvecklingen av svensk förskola.
Väl mött till två innehållsrika dagar där du får
möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige.
Malin Ring
Chefredaktör Förskoletidningen,
Gothia Kompetens

Följ oss i våra kanaler!

GOTHIA KOMPETENS - FÖRSKOLA
www.gothiakompetens.se/nyhetsbrev
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TORSDAG 23 MARS

08.15 Morgonkaffe och smörgås och tid att besöka utställningen
09.00 Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen
09.10 Barnet i centrum i praktiken • Christian Eidevald

Gemensamma
föreläsningar

10.10 Bensträckare
10.30 Små barn – Stora rädslor • Petter Iwarsson
11.30 Lunch och utställning

SPÅR REKTOR

SPÅR FÖRSKOLLÄRARE

12.40 Leda och organisera för lärande • Anna Lund

12.40 Leken som språngbräda för kvalitetsarbetet
• Anneli Andersson och Christel Silwer

13.30 Bensträckare
13.20 Bensträckare
13.40 Våga fatta rätt beslut • Mona Riabacke
13.30 Leda som förskollärare • Lena Edlund

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT

Gemensam
föreläsning

15.10 Normer rörande sexualitet och kön • Kalle Norwald
16.00 Avslutning dag 1

FREDAG 24 MARS
SPÅR REKTOR

SPÅR FÖRSKOLLÄRARE

09.00 Innovativ i praktiken – hur gör jag? • Leif Denti

Fördjupning

09.00 Stärk arbetslaget • John Steinberg

Fördjupning

11.30 Lunch och utställning

11.30 Lunch och utställning

12.40 Tydligt ledarskap • Mikael Jensen

12.40 Ett inlyssnande arbetssätt med läroplanen som ryggrad
• Charlotte Geijer

13.30 Bensträckare
13.30 Bensträckare
13.40 Hållbart samarbete • Charlotte Råwall
13.40 Juridik i förskolan – hur agerar du rätt? • Maria Refors Legge

14.30 Eftermiddagskaffe • OBS! Efter denna paus stänger utställningen
15.00 Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv • Lena Skogholm
16.00 Konferensen avslutas
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Gemensam
föreläsning

GEMENSAMMA STORFÖRELÄSNINGAR
Torsdag kl. 09.10 Barnet i centrum i praktiken

Torsdag kl. 15.10 Normer rörande sexualitet och kön

Hur kan förskolans resurser användas för att skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för alla barn i förskolan? Hur får vi
rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid och som gör rätt saker?

Normer är något vi marineras i redan från innan vi föds. Vi blir
matade av förväntningar kring hur vi ska vara beroende på genitalier, kropp och psyke. Detta påverkar oss mer eller mindre genom hela livet. Genom att synliggöra och bli medvetna om dessa
normer kan vi ge barn möjlighet att senare i livet fatta beslut
kring sin kropp och sexualitet som är bra för dem som personer.

För att barn ska få stöd för att utvecklas till den bästa möjliga
version av sig själva räcker det inte med att resurser och kompetenser finns, de behöver också användas och organiseras så att
rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid och gör rätt saker.

: Os

Foto: J
oh
an

rin
No
na

Christian Eidevald, leg. förskollärare och fil dr

ka
r

Kalle Norwald, auktoriserad socionom och sex-

ne
Om

En föreläsning om likvärdighet, undervisning, kvalitet och
varför långsiktig planering i förskolan är viktig.

Här bjuds du på en föreläsning om hur just detta kan gå till och
hur vi kan förstå hur normerna påverkar oss.
Foto

ologisk rådgivare med grundläggande utbildning
i psykoterapi. Idag arbetar han som terapeut

i pedagogik. Han har tidigare arbetat som

inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med

programansvarig på förskollärarutbildningen vid

utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sex-

Stockholms universitet, som utvecklingschef och

ualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger.

är nu docent i förskoledidaktik vid Göteborgs universitet

Han är även känd från ett relationsprogram på SVT.

och forskningsansvarig för Göteborgs stads omkring 400
förskolor.

Fredag kl. 15.00 Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv
Torsdag kl. 10.30 Små barn – Stora rädslor
Hur kan vi som vuxna möta barn som har egna erfarenheter av
våld i familjen, flykt eller andra skrämmande upplevelser? Och
hur kan vi bemöta barn som oroar sig över döden, krig eller
världsläget?
I den här föreläsningen tar vi små barns oro på stort allvar och
fokuserar på verktyg som kan stärka barns motståndskraft. Med
leken som utgångspunkt finns oanade möjligheter både för barn
och vuxna.
Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut

Har du någonsin träffat en negativ person som dränerat dig på
energi? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som
hänt? Eller hört folk säga "vi måste ju kunna prata som vuxna
människor om det här"? Att arbeta i förskolan är att arbeta i en
relationstät vardag. Du ska förhålla dig till barnen, föräldrarna,
kollegorna, chefen och kanske till och med till politikerna.
Denna föreläsning tar dig med på en spännande upptäcktsfärd
i hjärnans fantastiska landskap. Om det mänskliga samspelet,
de kommunikationsproblem som ofta uppstår och hur vi bättre
kan förhålla oss till varandra. Du får förklaringar till vad som
kan hända i våra relationer och konkreta tips om hur du kan
hantera olika situationer - både i arbetslivet och privat.

och socialpedagog med vidareutbildning inom
handledning och familjebehandling. Efter många

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog,

år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med

och har gedigen erfarenhet av hur vi kan

psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i

ha nytta av hjärnforskning i vardagen oss

egen regi samt som skolkurator. Petter är en uppskattad

människor emellan. Som inspirationsföreläsare är

föreläsare och författare till flera böcker om samtal med

hon flitigt anlitad och har mött tiotusentals människor. Hon

barn och unga.

tilldelades Stora Talarpriset 2021. Hon är också författare
till den populära boken Bemötandekoden – konsten
att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv
(Talkmap Förlag 2017).
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REKTOR

Föreläsningar dag 1 – torsdag 23 mars

08.15 – 09.00 Morgonkaffe och smörgås i utställningen

13.40 Våga fatta rätt beslut

09.00 Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder

Som rektor i förskolan ska du tillgodose en komplex verksamhet,
där föräldrar, medarbetare, politiker och inte minst barnen, finns
med att ta hänsyn till.

09.10 Barnet i centrum i praktiken • Läs mer på sida 5.
10.10 Bensträckare

Gemensam
föreläsning

10.30 Små barn – Stora rädslor • Läs mer på sida 5
11.30 Lunch och utställning

Gemensam
föreläsning

12.40 Leda och organisera för lärande
Genom att skapa goda förutsättningar och ta aktiv ställning för
lärande hos barn och vuxna kan rektor verka för en förskola av
likvärdig hög kvalitet.

Hur kan du bli bättre på att leda dig själv och andra när osäkerheten är stor, när förutsättningarna förändras snabbt och tempot
skruvas upp allt mer? Hur kan du fatta klokare beslut i tider av
förändring?
Ta del av en föreläsning med syfte att öka medvetenheten kring
hur du och andra fungerar i en allt mer föränderlig värld. Du
får handfasta tips för hur du kan bli tryggare i dina beslut – en
förutsättning för att må bra och nå de resultat du önskar.
Mona Riabacke är doktor i beslutsfattande och
driver sedan drygt tio år tillbaka Riabacke &

I den här föreläsningen redogörs för hur du som rektor kan
verka som pedagogisk ledare och organisera för utveckling och
lärande. Hur du kan vända negativa resultat och få medarbetarna att trivas och växa som individer och grupp.

Co som hjälper företag och organisationer
att förbättra sitt ledarskap (där beslutsfattande
är en stor och viktig del). Hon har också skrivit boken
Beslutspyramiden – Stegen till klokare beslut tillsammans
med Ari Riabacke (Fresh Eye 2013) och driver den populära

Anna Lund är rektor, leg. förskollärare och utbil-

näringslivspodden Beslutspodden.

dad pedagogista med lång erfarenhet av att
leda utvecklingsarbete på förskolor med goda
resultat. Anna nominerades till Årets Hjälte 2020

14.30 Eftermiddagskaffe

och Årets rektor 2021. Är författare till boken Reflektion
som motor i förskolans arbete (Natur & Kultur 2022).

15.00 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT
15.10 Normer rörande sexualitet och kön

13.30 Bensträckare

• Läs

mer på sida 5

16.00 Avslutning dag 1
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Gemensam
föreläsning

REKTOR
Föreläsningar dag 2 – fredag 24 mars
i förskolan ställs inför. Du kommer få konkreta exempel för
hur du både kan formulera tydligare mål för verksamheten och
kommunicera tydligare i ditt ledarskap. Avslutningsvis kommer föreläsningen fokusera på hur du som rektor stimulerar
kunskapsdelning inom din organisation. Det är värdefullt för
verksamhetens utveckling och stabilitet.

Fördjupning

09.00 Innovativ i praktiken – hur gör jag?
Lösningen på framtidens utmaningar är inte alltid fler händer
och fötter, utan ibland att arbeta på nya sätt. Men hur ska du
tänka och göra för att hitta de innovativa guldkornen som
sparar tid och ökar kvaliteten? Hur ser förutsättningarna för
innovation ut i din organisation? Finns det rum för kreativitet
och nya arbetssätt i din förskola?

Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i
Borås och Göteborgs universitet. Jensen har bl. a.
forskat om ledarskapskompetens och ledarskapskommunikation samt kunskapsdelning i mindre

I dagens många gånger komplexa organisationer krävs möjligheter att utveckla och förbättra, att medarbetares kompetens
tas till vara. Vilka krav ställer det på dig som chef? Hur kan du
skapa en sådan kultur och rätt förutsättningar? Vad behöver
du som chef göra för att din organisation ska kunna bli mer
kreativ?

organisationer. Är författare till flera böcker, bland andra
Ledarskap mitt i verksamheten: att leda kollegor i förskola,
skola och fritidshem (Gleerups).

13.30 Bensträckare
13.40 Hållbart samarbete

Under denna fördjupande föreläsning beskrivs enkla metoder
och knep för att tänka kreativt på arbetsplatsen. Föreläsaren tar
ner orden kreativitet och innovation på jorden och beskriver
hur du kan komma igång.

Att samarbeta med andra människor skapar ofta utmaningar.
Inte minst därför att vi i princip alltid är mer eller mindre olika.

Vi bryter för förmiddagskaffe.

Men vad gör man då i de arbetsgrupper som fungerar bra? Vad
utmärker de riktigt välmående, effektiva och innovativa arbetsgrupperna?

Leif Denti, doktor i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet som själv ägnat sin forskning
åt att undersöka ledarskapets roll för att öka
kreativitet och innovationer, två nyckelkompetenser i
framtidens innovationssamhälle. Leif är också tillsammans
med Mariah ben Salem Dynehäll författare till boken Tookig
– att leda i osäkerhet (Liber 2020).
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Den här föreläsningen fokuserar på aktuell forskning och
klargör vad som är den bärande väggen i allt gott samarbete,
men tar också upp faktorer som du inte behöver lägga så stor
vikt vid. Du får nycklar till vad du som ledare bör lägga tid och
kraft på för att skapa goda förutsättningar för dina grupper att
utveckla ett gott samarbete som håller över tid.
Charlotte Råwall är leg. psykolog och arbetar som

11.30 Lunch

organisationskonsult i Göteborg. Hon har handlett rektorer och coachat förskollärare och lärare

12.40 Tydligt ledarskap

under många år och föreläser och utbildar inom
ledarskap och teamutveckling.

I en forskningsstudie där förskolepersonal har fått svara på vad
de tycker är den viktigaste kompetensen hos sin chef säger en
majoritet tydlighet i kommunikationen. Kommunikationen
brister inte minst när det gäller att förmedla tydliga mål så att
alla vet i vilken riktning verksamheten ska gå.
Med utgångspunkt i en modell för ledarskapskompetens och sin
egen forskning visar föreläsaren vilka utmaningar som rektorer

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv
• Läs

mer på sida 5

16.00 Konferensen avslutas

Gemensam
föreläsning
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FÖRSKOLLÄRARE

Föreläsningar dag 1 – torsdag 23 mars

08.15 – 09.00 Morgonkaffe och smörgås i utställningen

13.20 Bensträckare

09.00 Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder

13.30 Leda som förskollärare

09.10 Barnet i centrum i praktiken • Läs mer på sida 5.
10.10 Bensträckare

Gemensam
föreläsning

10.30 Små barn – Stora rädslor • Läs mer på sida 5
11.30 Lunch och utställning
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12.40 Moderator Katinka Vikingsen hälsar välkommen

Gemensam
föreläsning

Katinka Vikingsen är förskollärare och pedagogista

Enligt läroplanen ansvarar du som förskollärare för förskolans
undervisning och det innebär att du måste leda både barngrupp
och kollegor för att säkerställa ditt uppdrag. Det pedagogiska
ledarskapet involverar att leda barngruppen mot en kunskapsutveckling samt verksamhetens förbättringsarbete.
Som förskollärare handlar ledarskapet om att vara steget före,
att vara förberedd och hjälpa sina kollegor att få gjort det som
bestämts och att fokusera på rätt saker både i arbetet i barngrupp som på möten. När kollegor inte vill lyssna eller kör sitt
eget race får man ta till ledarskapsmetoder.

med lång erfarenhet av förskoleutveckling. Hon
arbetar numera som adjunkt på Uppsala universitet.

12.40 Leken som språngbräda för kvalitetsarbetet
En vårdcentral är en del av kvalitetsarbetet i Elisefreds förskola
i Skurup. Även om leken på ytan mest handlar om brutna ben
och röntgenapparater är målet bättre undervisning och förbättrad språkutveckling. På djupet handlar det om ett systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) där undervisningsteorier, strukturerat
ordförrådsarbete och lek samspelar.
Sedan förskolan mer systematiskt började arbeta med SKA ser
pedagogerna inte bara en förbättrad undervisning och en ökad
förmåga till analys, de har också utvecklat sitt sätt att se barnens
förändrade kunnande.

Men hur leder du på bästa sätt ditt arbetslag? Hur får du lusten,
modet och kunskapen att kliva fram och känna dig bekväm i att
leda kollegorna?
Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har
arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Har författat flera
böcker varav den kommande har fokus på förskollärarens ledarskap (Gothia Kompetens).

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT

15.10 Normer rörande sexualitet och kön • Läs mer på sida 5.

Anneli Andersson och Christel Silwer båda leg.
förskollärare och enhetsutvecklare i Elisefreds förskola i Skurup. Anneli har arbetat som
förskollärare sedan 1997 och Christel sedan 2004.
Mellan 2018–2021 har förskolan medverkat i
forskningsprojektet Flerstämmig undervisning i
förskolan tillsammans med Malmö Universitet och
forskningsinstitutet Ifous.
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Gemensam
föreläsning

16.00 Avslutning dag 1

FÖRSKOLLÄRARE
Föreläsningar dag 2 – fredag 24 mars

09.00 Stärk arbetslaget

Fördjupning

En förskola med hög kvalitet kräver att arbetslag tar gemensamt
ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att göra det
behövs samtal och diskussioner om pedagogik, samarbete och
utveckling. Om det finns en genväg till ständig kvalitetsutveckling i förskolan går det via berättande. Genom att dela med oss
och lära av varandra det vi kan och det som fungerar och utbyta
erfarenheter kan vi öka samarbetet i arbetslaget och skapa samstämmighet i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Föreläsaren ger konkreta tips och verktyg för hur vi med ett
hållbart, inlyssnande arbetssätt gentemot barnens tankar och
intressen kan arbeta med hela läroplanen, öka måluppfyllelsen
och skapa struktur i undervisningen.
Charlotte Geijer, leg förskollärare och verksamhetsutvecklare i Göteborgs Stad. Charlotte
är med och driver ett utvecklingsarbete i sina
förskolor med fokus på att bygga upp en ökad förståelse för uppdraget och skapa en tydlig organisation som
fångar hela uppdraget.

I den här fördjupningsföreläsningen beskriver John Steinberg
hur detta kan organiseras på ett enkelt och tydligt sätt. Han
berättar om arbetslaget som redskap för att hjälpa varandra
komma framåt i en komplex arbetssituation och sätter fokus på
de avgörande detaljerna i bemötande och samsyn som främjar
den pedagogiska utvecklingen i förskolan.
Vi bryter för förmiddagskaffe.
John Steinberg är fil.dr i pedagogik, föreläsare
och författare till femtiofem böcker om lärande,
ledarskap, skolutveckling, kommunikation och
värderingar som Lärarens kroppsspråk, Aktiva
värderingar och Ledarskap i klassrummet. Han har tidigare

13.30 Bensträckare
13.40 Juridik i förskolan – hur agerar du rätt?
Juridiken präglar och påverkar din vardag. Den styr hanteringen
av särskilt stöd, förskolans arbetsmiljö samt vuxnas och barns
skydd mot kränkande behandling och diskriminering. Får
exempelvis en förskolas rektor införa barnanpassade matsalsmöbler med hänvisning till pedagogisk hänsyn? Har en separerad förälder rätt att hindra den andra vårdnadshavaren från att
hämta deras gemensamma barn när det inte är hens ”vecka”?
Hur ska du som pedagog agera om ett barn blir kränkt under
sin tid i förskolan?

arbetat som universitetslektor och rektor.

11.30 Lunch

o: Knut Capr
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Maria Refors Legge är jurist och doktor i offentlig

n
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12.40 Ett inlyssnande arbetssätt med läroplanen som ryggrad

Den här föreläsningen ger dig en lättillgänglig och juridisk guide till några av de rättsliga dilemman som uppstår i förskolan
och hur du kan lösa dessa med rätten på din sida.

rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har

Läroplanen är känd av alla som arbetar i förskolan, men
används ibland reaktivt. Det vill säga att förskolepersonalen i
efterhand, när de genomfört en aktivitet eller verksamhet, hänvisar till att det de gjort stämmer överens med läroplanens mål.

lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms
samt Uppsala universitet och är en del av Stockholms
universitets barnrättscentrum. Hon har skrivit boken Juridik
i förskolan – en handbok för pedagoger, utgiven hos oss på

I läroplanen finns 33 målområden och 51 riktlinjer. Hur får
vi till en organisation med en långsiktig planering som skapar
en systematik för att garantera att alla barn möter varje mål
i läroplanen på ett planerat sätt? Hur använder vi läroplanen
strategiskt i vardagen så det inte blir att vi efterplanerar och
efterhandskonstruerar att vi uppfyller läroplansmålen?

Gothia Kompetens 2022.

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00 Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv
• Läs

mer på sida 5

16.00 Konferensen avslutas

Gemensam
föreläsning
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Förskoletidningen + Praktisk pedagogik + e-tidning + nyhetsbrev
Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år. Däremellan får du löpande Förskoletidningens nyhetsbrev med tips på
läsning och nyheter.
Praktisk pedagogik, som också ingår i din prenumeration, vänder sig till pedagoger som vill driva och utveckla det pedagogiska
arbetet och fördjupa och konkretisera Förskoletidningens tema. Den innehåller undervisningsövningar, diskussionsfrågor och
inspiration.
Du kan välja att läsa tidningen i pappersformat, på Förskoletidningen.se eller som e-tidning antingen via en dator eller via
appen Förskoletidningen. Som prenumerant har du även tillgång till tidigare nummer digitalt på Förskoletidningen.se.
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Böcker
Genom att förena forskning och vardag ger vi dig nya pedagogiska verktyg så att barnen får möjlighet
att utvecklas och lära i en förskola av hög kvalitet.
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NOMINERA ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT!
ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT 2023

VÅRA KRITERIER ÄR:

Vi vill lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld och
därför utse Årets förskolekraft. Du kan hjälpa oss genom att
nominera en person som gör det där lilla extra för att inspirera,
utmana och utveckla med varje barns bästa förskola i fokus.

•
•

NOMINERA
Känner du en förskolekraft utöver det vanliga?
Gå in på gothiakompetens.se/arets-forskolekraft
och skicka in din nominering senast 31 januari 2023.

•

Personen har genom sitt engagemang och sin
kunskap lyckats inspirera både kollegor och barn.
Personen har bidragit till ökad måluppfyllelse inom ett
eller flera områden i förskolans verksamhet. Till exempel
genom kreativitet, relationell kompetens, ämneskunskap,
ledaregenskaper, kommunikationsförmåga.
Personen har pedagogisk utbildning – leg. förskollärare,
barnskötare eller rektor.

– Att få det här priset gör mig stolt och ger mig motivationen att fortsätta att arbeta för barnens och
personalens bästa. Jag vill att de ska känna trygghet, ha en meningsfull vardag och få utvecklas utifrån
just sina förutsättningar. Det här priset delar jag med alla mina medarbetare och kollegor som samarbetar med mig på olika sätt. Det är tillsammans som vi kan bygga den bästa utbildningen för barnen i
deras resa mot en hållbar framtid., säger Jenny Eriksson som blev utsedd till Årets Förskolekraft 2022.

Årets Förskolekraft 2023 delas ut torsdag 23 mars på Förskoledagarna!

ALLMÄN KONFERENSINFORMATION

VAR
Stockholmsmässan, Älvsjö. Till Älvsjö
station tar du dig med pendeltåg (8 min)
från Stockholms Centralstation.
PRIS
Ordinarie pris 5.690 kr exkl. moms
per person. Kaffe och lunch ingår båda
dagarna.
BOKA TIDIGT-PRIS
4.990 kr exkl. moms per person för
bokningar till och med 2 december.

BETALNING
Betalning sker mot faktura i samband
med konferensen.
BOKNING
Du anmäler dig enklast på vår webbplats
www.gothiakompetens.se/forskoledagarna.
Det går också bra att mejla till
anmalan@gothiakompetens.se eller
ringa 08-462 26 70. Vi behöver fakturaadress, organisationsnummer, namn,
e-postadress, befattning och spårval för
samtliga deltagare.
AVBOKNING
Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar
innan konferensen. Därefter fullt pris.
Anmälan är bindande men ej personlig.
Gothia Kompetens förbehåller sig rätten
att ställa in evenemanget vid för få deltagare, dock senast 30 dagar innan.

HOTELL & RESA
Behöver ni hjälp? Kontakta vår affärsresebyrå Resia. Ring 08-402 68 40, eller
mejla affarsresor.folkungagatan@resia.se
och uppge Gothia Kompetens.
UTSTÄLLARE
Vill du ställa ut på konferensen?
Kontakta Karin Westlund på e-post
karin.westlund@gothiakompetens.se.
ÖVRIGA FRÅGOR
Besvaras av kundservice på 08-462 26 70
eller anmalan@gothiakompetens.se.

Anmäl dig på gothiakompetens.se/forskoledagarna
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

Omslagsfoto: Getty Images

NÄR
Torsdag den 23 mars 2023
kl. 09.00–16.00.
Kaffe och utställning från kl. 08.15.
Fredag den 24 mars 2023
kl. 09.00–16.00.
Utställningen öppnar kl. 08.30.

