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Ett utvecklat kunnande
i förskolan

23-24 mars 2017
Konsert & Kongress

Linköping

UPPT
Välkommen till
en konferens om

Små barns lärande

Hur följer man små barns förändrade
kunnande enligt Läroplan för förskolan
98/16 Kap 2.6, och hur utmanar man
dem i sitt fortsatta lärande?
Dessa och många andra frågor diskuterar vi
på Konsert & Kongress i Linköping, där du
får chans att möta och samtala med över 100
förskollärare, förskolechefer och förvaltningschefer från tio kommuner och två stadsdelsförvaltningar, om hur de i ett treårigt FoUsamarbete med forskare utvecklat den egna
kompetensen och sina verksamheter i syfte
att hitta modeller för dokumentation, utvärdering och analys av små barns förändrade
kunnande.

FoU-programmet syftar till att

• utveckla modeller för dokumentation och
utvärdering av små barns förändrade
kunnande i förhållande till läroplanens
målområden. Det ger en bild av förskolans
kvalitet och dess utvecklingsbehov när
det gäller barns lärande.

• förskollärare utvecklar kompetenser för att
observera och dokumentera små barns
lärande.
• skolledare och skolhuvudmän utvecklar
kunskap och systematik i styrning av och
stödfunktioner för kvalitetsarbetet.

BARN
LÄR
Hålltider
23 mars 16:30 - 18:00
Registrering fr. 15:45

Professor Sven Persson, Malmö högskola,
föreläser om en ”Förskola på vetenskaplig
grund - de pedagogiska relationerna i fokus”.

24 mars 09:00 - 15:45
Registrering för nya deltagare fr. 08:00

Docent Jan Håkansson från Linnéuniversitetet berättar om en forskningsstudie där
de deltagande förskolechefernas strategier
för skolutveckling har följts.
Möt också professor Jean Clinton och
läraren Stephanie Fearon, båda kopplade
till Torontos universitet. De föreläser om
olika perspektiv på små barns lärande i
Ontario, Kanada.

För ytterligare information, konferensprogram och anmälan se:

linkoping.se/smabarnslarande

Kommuner och stadsdelar som deltar i programmet:
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun,
Huddinge kommun, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Jönköpings kommun, Linköpings kommun,
Norrköpings kommun, Skurups kommun, Skövde kommun, Svalövs kommun och Svedala kommun
samt Linnéuniversitetet och Ifous.

