
 

 
Här följer en hälsning från projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, om höstens verksamhet och om 

nuläget.  

Projektet har nu träffat 90 studerande i tre gymnasier i tre kommuner. Det finns ett positivt intresse och 

feedbacken har varit bra. Avsikten är att under projekttiden besöka alla kommuners åk 9 och gymnasier. 

Småbarnspedagogiken har inte tidigare presenterats individuellt vid skolbesök, vilket bland annat 

studiehandledarna har kommenterat och sett som synnerligen positivt. 

Ambassadörsnätverket har fått sin början. I skrivande stund har vi 13 ambassadörer från 5 kommuner (där 

kommunerna själva har utsett ambassadör och står för lönen då ambassadören gör skolbesök). Ambassadörerna 

har en positiv inställning till projektet och vill gärna vara med och sprida budskapet om småbarnspedagogikens 

innebörd. Plattformen som ger en möjlighet att berätta för allmänheten och för studenter om 

småbarnspedagogik är central för projektet. Nätverket är inte statiskt på grund av den rådande situationen inom 

branschen och vi hoppas det kan växa något under våren. 

Opinionskampanjen kör i gång i början på februari. Vi spelar in kortfilmer 15 januari. Bland aktörer inom 

kommunikation och medieproduktion som lämnade in offerter kunde vi märka ett genuint intresse för branschen 

och för kampanjens betydelse. Vi kommer snart ut med mera info om kampanjen. Projektet kommer också att 

vara synligt med på Educamässan. Det blir en kampanj på sociala medier och i tryckt media, men också en 

kampanj som handlar just om opinionsbildning. Här kommer vi också att vända oss till er för att vara med i 

kampanjen. 

Hemsidan https://småbarnspedagogik.fi är registrerad för projektet och uppdateras kontinuerligt. Projektets 

visuella utseende är klart med logo och illustrationer. 

Projektets styrgrupp involverar flera olika aktörer som på olika sätt är involverade: kommuner, 

utbildningsanordnare, intresseorganisationer, privata aktörer, Utbildningsstyrelsen, finansiärer. På det här sättet 

har projektet en förankring och en kanal för de frågor som dyker upp och bör utvecklas. Projektets finansiärer är 

Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans 

Vänner och Stiftelsen Tre Smeder. 

Projektet har en egen facebooksida och ett instagramkonto. Gilla, följ och dela i era sociala nätverk så mycket 

som möjligt: 

https://www.facebook.com/Sm%C3%A5barnspedagogiken-ett-framtidsjobb-111619328037785 

https://www.instagram.com/smabarnspedagogiken/ 

 

Vi önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt år 2022! 

Glada hälsningar, 

Emilia Christiansen  

Projektkoordinator  

emilia.christiansen@sydkusten.fi  

+358 45 358 0464 

 

Matias Österberg 

Projektledare 

matias.osterberg@sydkusten.fi 

+358 50 348 4525 
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