Bygg din egen
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Välj mellan 3 spår
under dagen
från endast
2 995:-

FRAMTIDENS
LÄRANDE FÖRSKOLA
inbjudan till konferens i Stockholm den 12 november 2012
FÖRSKOLECHEFER

–

FÖRSKOLLÄRARE

–

PEDAGOGER

KEY NOT E S P E A K E R

Lustfyllt lärande och
ledarskap i varje barns
bästa förskola

Bente Hagtvet
Oslo Universitet
Lars Gustafsson
Föreläsare, utbildare
PR A KTIK FA L L F R Å N
Morkullans förskola
Ängelholms kommun
Petra Nilsson
Mittuniversitetet Härnösand
Maria Styf
Härryda kommun
Christina Alström
Piteå kommun
Ulla Karin Lundgren
Kungsbacka kommun
Mats Larsnäs
Björknäsförskolor
Nacka kommun
Elisabet Wahlström

PÅ KONFERENSEN FÅR DU BL.A. LÄRA DIG:

•

Hur du arbetar med IKT för ett lustfyllt
lärande

•

Lean på förskolan – hur är det möjligt?

Tegelhagen
Sollentuna kommun
Nina Holmer
Anna Wiberg

•

Konkreta framgångsfaktorer för en lärande
förskola

•

Metoder för systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan Vi som växer
Therese Hultman
Julia Brukroken

•

Hur fungerar utforskandets pedagogik?

Orrparkens förskola
Uppsala kommun
Åsa Östman Chirinos

Och många fler...
I K T I F Ö R S KO L A N

–

LEDARSKAP

–

D E N L Ä R A N D E F Ö R S KO L A N

När möjligheterna är i fokus – media och IKT i förskolan

11.45 – 12.30

• Media och IKT i förskolan – verktyg som är engagerande,
lustfyllda och leder till bred måluppfyllelse i läroplanen
• Vad kan man göra med media och IKT i förskolan och varför?
• Praktiska tips, idéer och inspiration!
Ulla Karin Lundgren
Piteå It/Mediepedagog, CMiT
(Centrum för Media och it)
Piteå kommun

Bensträckare

11.30 – 11.45

• Så använder vi Ipad, Ipod Touch och andra verktyg i förskolan
• Kvalitetssäker och effektiv dokumentering – så gör du!
• Hälsningar från lek i skogen i realtid – uppskattat och roligt!
Christina Alström
It-pedagog
Härryda kommun

Effektiv dokumentation och uppskattat bloggande på
förskolor i Härryda kommun

SPÅR 1 – IKT I FÖRSKOLAN

Förmiddagsfika

• Så bedrevs arbetet inom ledning och organisation som ledde
fram till utmärkelsen Bästa Qualisförskola 2011.
• Så drivs den praktiska pedagogiska verksamheten utifrån ledstjärnorna Trygghet, Kommunikation och Lustfyllt lärande
• Så håller vi det systematiska kvalitetsarbetet vid liv – arbetet
fortsätter…

Bästa Qualisförskola 2011
Trygghet, Kommunikation och Lustfyllt lärande
– ledstjärnor för kvalitetsarbete på Orrparkens förskola

• Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet
• Olikheter och likheter i de kommunala strukturerna
• Hur påverkar den nya skollagen ledningsstrukturen och dig
som ledare i framtiden?
Maria Styf
Fil. Dr pedagogik
Mittuniversitetet Härnösand

Ny forskning: Ledningsstrukturer för pedagogisk ledning
i förskolan

SPÅR 2 – LEDARE I FÖRSKOLAN
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• Alegbra redan på förskolan?
• Matematik är så mycket mer än att räkna - tips på metoder
och verktyg
• Konkreta framgångsexempel på hur vi arbetar och
dokumenterar matematiken på förskolan
Petra Nilsson
Förskollärare

Pedagogiska arbetssätt för utveckling av förskolebarnens matematikkunskaper

• Så arbetar vi Reggio-inspirerat med lärande miljöer och
material
• Så fungerar nätverkskultur som ett led i det kollektiva lärandet
• Ekolek – hur vi använder oss av återvinningsmaterial
Therese Hultman
Julia Brukroken
Förskolechef
Pedagogista
Förskolan Vi som växer
Förskolan Vi som växer

Vi som Växer som en lärande organisation och hur vi
arbetar med utforskandets pedagogik

SPÅR 3 – DEN LÄRANDE FÖRSKOLAN

Lars Gustafsson har tillsammans med sina medarbetare byggt upp kommunal välfärd på ett sätt som ingen annan och fått flera utmärkelser för såväl sitt ledarskap
som sitt kvalitetsarbete. Inspireras och lär av hans mod att ständigt ifrågasätta gamla strukturer, hitta nytänkande lösningar och genomdriva förändringar!

• Vad vet vi om den nya generationen Homo Zappiens och deras universum?
• Vad är kvalitet och hur arbetar vi med det på bästa sätt?
• Hur arbetar vi med jaget, laget och förskolan?
• Hur går vi från nuläge till drömläge där alla är med och förbättrar?
• Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna för att skapa en lärande förskola?
Lars Gustafsson
Föreläsare, utbildare och processledare

10.45 – 11.30

10.15 – 10.45

KEYNOTE

09.00 – 10.15

Nappen och Appen – så skapar du varje barns bästa förskola idag och imorgon

Registrering

08.30 – 09.00
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Gruppdiskussioner
• Vad är dina erfarenheter av IKT som pedagogiskt verktyg på
förskolan? Vad har fungerat bra?
• Vilka utmaningar har du stött på? Hur har ni löst dem?

13.30 – 14.15

Eftermiddagsfika

IKT som didaktiskt verktyg för en lustfylld och lärande
förskola

Bensträckare

KEYNOTE

15.15 – 15.45

15.45 – 16.30

16.30 – 16.45

16.45 – 17.30

17.30

iPaden – som verktyg för lustfyllt lärande, smart dokumentation och andra konkreta användartips för stora
som små på förskolan

14.30 – 15.15

• Så skapas en organisation som gynnar rektor, förskollärare och
barns lärande
• Vad kännetecknar ett gott systematiskt kvalitetsarbete?
• Verktyg och metoder för att lyckas med ett framgångsrikt
kvalitetsarbete
Anne-Lie Sand
Förskolechef och rektor
Förskola SDF Västra Hisingen

Förskolechefens roll och uppdrag i framtidens förskola

• Vad är lean? Och vilka är de viktigaste nycklarna vi har använt
för ett framgångsrikt lean-arbete på förskolan?
• Nu gör vi rätt saker på rätt sätt – så fokuserar du på det som
ger värde!
• Praktiska exempel på vad som har hänt på förskolan
Cathrine Bauhn
Förskolechef
Mitt i city förskolor

Lean som verksamhetsstrategiskt verktyg för ledare
inom förskolan

Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga
mötet. I diskussionsgrupperna ges du möjlighet att nätverka och
ställa dina specifika frågor till kolleger från hela landet.

Gruppdiskussioner
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för att skapa en ännu
bättre förskola i framtiden?
• Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med kvalitetsarbetet?

• Våga tänka nytt! Teknik behöver inte vara svårt
• Så skapar du en lekfull och tydlig förskolemiljö
• Tips och idéer för inspiration
Pernilla Franke
Minna Mäkele
Förskollärare
Förskollärare
Kumlasjöns förskola
Kumlasjöns förskola
Kumla kommun
Kumla kommun

Årets pedagogiska pris i Kumla kommun
Så använder du vardagsteknik i förskolan

• Så använder du utemiljön tillsammans med Ipad, GPS mm för
att arbeta med matematik och naturvetenskap
• Exempel på bra pedagogiska tillämpningar med karta, Geocaching och matematik
• Tips på appar för problemlösning med mera
Mats Larsnäs
It-pedagog
Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet, Kungsbacka kommun
samt Projektledare, Entreprenörskap i Kungsbackas förskolor med mycket IKT

Lustfylld Matematik med digitala verktyg

Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga
mötet. I diskussionsgrupperna ges du möjlighet att nätverka och
ställa dina specifika frågor till kolleger från hela landet.

Gruppdiskussioner
• Vad är dina erfarenheter av lärande på förskolan? Vad har
fungerat bra hos er?
• Vilka utmaningar stöter du på? Hur har ni löst dem?

Morkullans förskol, Ängelholms kommun

Konferensen avslutas

FRAMTIDENS LÄRANDE FÖRSKOLA

bokning@conductive.se

08-670 84 80 www.conductive.se

• Vad säger forskningen om sambanden mellan tidig språkutveckling och vidare skolgång?
• Så kan du stötta förskolebarns språkutveckling – såväl muntlig som skriftligt
• God kvalitet i förskolan – innehåll, arbetsmetoder och organisering
Bente Eriksen Hagtvet är professor vid Institutet för specialpedagog vid Oslo universitet.
Hon är författare till fyra böcker om små barns språkutveckling, översatta till svenska; Lek med språket, Skriftspråksutveckling genom lek och Språkstimulering 1 & 2.

Förskolebarns språkliga utveckling och hur det påverkar deras vidare skolgång

• Så kan du använda Photo story, Google sites, och ipads på den
lärande förskolan
• Verktygen som du kan använda för effektiv dokumentering
– så gör vi!
• Våra erfarenheter av arbete med den interaktiva tavlan
– och vad tycker barnen?
Anna Wiberg
Nina Holmer
Lärare och IKT-ansvarig
Bitr. rektor
Tegelhagen
Tegelhagen
Sollentuna kommun
Sollentuna kommun

• iPad + aktiv pedagog = lustfyllt lärande, praktiska tips för dig
som pedagog!
• Så använder du iPad:en som verktyg för dokumentation och
kvalitetsarbete
• 3 framgångsfaktorer för den lärande förskolan
Elisabeth Wahlström
Förskolechef
Björknäsförskolor, Nacka kommun

Bensträckare

14.15 – 14.30

Under detta interaktiva pass ligger fokus på det personliga
mötet. I diskussionsgrupperna ges du möjlighet att nätverka och
ställa dina specifika frågor till kolleger från hela landet.

Lunch

12.30 – 13.30

Åsa Chirinos
Bitr. förskolechef
Orrparkens förskola, Uppsala kommun

Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
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ANMÄLAN

Ditt arbete är bland det mest betydelsefulla som finns och utmaningarna för dig
som verksam inom förskola är många. Hur skapar du en IKT-anpassad pedagogik
och vilka verktyg ska du välja? Hur förbättrar du barnens språk-, teknik- och
matematikutveckling? Vad är kvalitet och hur genomförs ett väl förankrat
systematiskt kvalitetsarbete?

Ta med dig kollegorna och skräddarsy er egen konferens!
Den här unika mötesplatsen ger dig praktiska tips från framgångsrika
verksamheter runt om i Sverige, nya kunskaper från den senaste forskningen
och från experter som brinner för en lärande förskola! Vi hälsar dig som ledare
inom förskola såväl som förskollärare eller pedagog varmt välkomna att bygga
er egen konferens på plats och ta kliven mot en rolig, trygg och lärorik förskola i
världsklass!
Varmt välkommen på årets viktigaste konferens!

!"#$ %&'e
Projektledare

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom förskolan, oavsett om
du arbetar som chef, förskollärare eller pedagog.
Välj fritt under dagen mellan talarpunkterna på de tre parallella spåren:
1) IKT i förskolan 2) Förskolechef 3) Den lärande förskolan

Besök vår hemsida www.conductive.se
för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

TID & PLATS

Konferens 12 november 2012
Lokal meddelas senare
Stockholm
PRIS

Före 7 september
Före 12 oktober
Efter 12 oktober

2 995 kr
3 995 kr
4 495 kr

ANMÄLAN

Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet
www.conductive.se
Mail
bokning@conductive.se
Telefax
08-670 84 81
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Konferenskod SOL021

Kreativa pedagogiska verktyg för
lustfyllt lärande

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är
exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras
med andra erbjudanden.
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Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du
alltid överlåta din plats till en kollega.
Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald
ld delt
ltagarplat
l ts fö
föruts
t att
tt att
tt di
din skrift
k iftli
liga
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före
konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

