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Program 
 

08.45 Morgonkaffe 

09.15 Välkommen 

09.30   Skall vi boosta småbarnspedagogiken tillsammans? 

Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har som mål att höja 

statusen inom småbarnspedagogiken, men vad kan vi göra tillsammans för att 

upplysa den allmänna opinionen om detta viktiga jobb? 

Emilia Christiansen, Sydkusten 

 

10.15  Sydkustens ordkonstskola presenterar sig 
Ordglädje i daghemsvardagen kan vara en berättarstund, fantasifärder 

utgående från en god bok eller att ramsa tillsammans. I en lekfull gemenskap 

där vi smakar på orden och ramsar tillsammans stöder vi barnets 

språkutveckling. 

 

11.00  Varje barns bästa daghem och förskola – vårt uppdrag 
Varför är barn i behov av särskilt duktiga pedagoger? 

Idén om ett bra daghem för varje barn - verksamhetsidé och värdegrund. 

 Lars Gustafsson, Lärarfortbildning 

 

12.00  Lunch 

13.00  Varje barns bästa daghem och förskola – fortsätter 

Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött 

organisation som tillsammans med barn och föräldrar skapar ett bra daghem 

och en bra förskola. Hur gör vi för att engagera och utveckla varandra och hur 

bygger vi tillsammans ett daghem och en förskola med fokus på omsorg, 

utveckling och lärande för varje barn? 

 Lars Gustafsson, Lärarfortbildning 

 

14.15 Kaffepaus 

14.45 Varje barns bästa daghem och förskola – fortsätter 

 Lars Gustafsson, Lärarfortbildning 

 

16.00 Avslutning 

  



VARJE BARNS BÄSTA DAGHEM OCH FÖRSKOLA – VÅRT UPPDRAG 

Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som 

tillsammans med barn och föräldrar skapar ett bra daghem och en bra förskola.  

Hur gör vi för att engagera och utveckla varandra och hur bygger vi tillsammans ett daghem och 

en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande för varje barn? 

Syfte 

Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att 

tillsammans med dina kollegor förbättra jagets, avdelningens och daghemmets arbete.  

Ur innehållet 

• Homo Zappiens och barn i behov av särskilt duktiga pedagoger 

• Vår idé om ett bra daghem för varje barn – verksamhetsidé och värdegrund  

• Kultur och struktur för att kollegialt driva pedagogisk utveckling 

• Att vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum 

• Ständigt pågående förbättringsarbete – tillsammans och systematiskt 

• Kommunikation som når fram och konflikthantering som ger nya förutsättningar 

• Feedback som förbättrar 
 

 

Om utbildaren Lars Gustafsson 
Utbildare, föreläsare och organisationskonsult med bakgrund som 
lärare, biträdande rektor, rektor och förvaltningschef.  
 
Lars ansvarar för våra ledarskapsutbildningar och gör många olika 
uppdrag och utbildningar för skolchefer, rektorer, lärare och 
arbetslagsledare runt om i landet. Lars arbetar med alla skolformer 
från förskola till högskola. Arbetslagsledarutbildningar, Rektor och 
biträdande rektor - ny i rollen, Coachande ledarskap samt Leda i 
motstånd och bristande samspel är några exempel på utbildningar 
som Lars arbetar med på Lärarfortbildning. Lars gör uppdrag för 
Skolverket, Mittuniversitetet och en rad olika myndigheter, 
regioner och kommuner. Lars har i sin rektorsroll erhållit många 
olika kvalitetsutmärkelser och fått uppmärksamhet för sitt 
ledarskap på Chefsgalan. 
 
Lars har utvecklat ett medskapande arbetssätt som får såväl chefer som medarbetare att våga 
utmana sig själva och sin verksamhet. Tillsammans och systematiskt är viktiga ledord för att lyckas. 
Lars är inspirerande och konkret och får ofta återkoppling från kursdeltagare som kompetent, 
rolig, utmanande och mycket engagerad. Lars erhåller alltid högsta betyg i våra 
utbildningsutvärderingar. 

  



SKALL VI BOOSTA SMÅBARNSPEDAGOGIKEN TILLSAMMANS? 
 
Småbarnspedagogiken diskuteras hett i medierna, trots detta är 
det inte en het bransch bland ungdomar när det kommer till 
studie- och yrkesval. Vad kan vi göra för att boosta branschen? 
Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har som mål 
att höja statusen inom småbarnspedagogiken, men vad kan vi 
göra tillsammans för att internt lyfta småbarnspedagogiken och 
i förlängningen upplysa den allmänna opinionen om detta 
viktiga jobb? 
 
 
Emilia Christiansen, lärare inom småbarnspedagogik (PeM och 
medianom), jobbar som projektkoordinator för Sydkustens 
projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb. Det finns inte 
någon form av "quick fix" för att lösa de utmaningar som råder i 
branschen, men projektet gör det möjligt att starta processen 
att främja småbarnspedagogiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMÄLNINGAR OCH INFORMATION 
 
Anmälan:  Senast 7.11.2021  
  https://link.webropolsurveys.com/S/194C1E7EC24F9786 

Anställda på Helsingfors stad anmäler sig internt 
 

Plats:   Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors  
Pris:  45 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och 

eftermiddagskaffe  
Mer info:  Matias Österberg, tfn 050-34 84 525  
e-post:   matias.osterberg@sydkusten.fi 
 
OBS!   Kom frisk till seminariet. 

https://link.webropolsurveys.com/S/194C1E7EC24F9786
mailto:matias.osterberg@sydkusten.fi

