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Likvärdigt klassrum – inspiration och goda exempel
John Steinberg

Kartläggningsmaterial i matematik och språk – så kommer du igång! Tips och råd
Erica Eklöf

Inspirerande och likvärdig teknikundervisning
Hans Persson

I samarbete med:
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FÖRSKOLEKLASS I FOKUS
Hur kan vi skapa en likvärdig utbildning som ger barnen
lust att lära?
Förskoleklassen blev från och med hösten 2018 obliga
torisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har
skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.
Den här konferensen ger dig som lärare i förskoleklass
verktyg och inspiration att utveckla undervisningen
inom matematik och teknik. Du får bland annat ta del
av de framgångar och utmaningar som skolor i Halm
stad kommun har erfarit i införandet av kartläggnings

materialen Hitta språket och Hitta matematiken. Vi ger
dig verktyg för hur du kan bli en ännu bättre ledare i
klassrummet och hur du på bästa sätt kan skapa lik
värdighet i undervisningen för alla elever, även för de
med ojämna funktionsförmågor.
Välkommen till Gothia Fortbildnings konferens –
skräddarsydd för dig som lärare i förskoleklass.
Malin Malmström
Chefredaktör
Förskoletidningen, Gothia Fortbildning
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PROGRAM 15 MAJ
08.45 Kaffe och smörgås
09.30 Malin Malmström, Gothia Fortbildning inleder.
09.40 Kartläggningsmaterial i matematik och språk
Som ett stöd för att kartlägga förskoleklasselevers kunskaper i
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet har Skolverket
tagit fram materialen Hitta språket och Hitta matematiken. Från
och med 1 juli 2019 är dessa obligatoriska att använda.
Syftet är att tidigt identifiera elever som visar indikationer på att
inte klara de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3 i
grundskolan. För att skapa systematik och kvalitet i det framtida
genomförandet har ett antal pilotskolor i Halmstad kommun
redan börjat använda materialet.

Följ oss i sociala medier

I den här föreläsningen får du ta del av vilka utmaningar man
har sett och föreläsaren delar med sig av de råd pilotskolorna vill
ge till kollegor som nu står i startgroparna för att komma igång.
Erica Eklöf, specialpedagog och språkutvecklare på
Resurscentrum Kärnhuset och Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Erica handleder och fortbildar
pedagoger kring språk, läs- och skrivutveckling samt arbetar
med verksamhetsutveckling i både förskola och skola.

10.30 Kort paus

facebook.com/gothiafortbildning.forskola facebook.com/gothiafortbildning.skola

@forskoletidningen

10.40 Anpassa för eleven

13.50 Tänka, resonera och räkna (TRR)

I varje förskoleklass finns elever med ojämna förmågor som har
svårt att navigera i skolan. Hur kan du underlätta för elever
med nedsatt funktionsförmåga eller med en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning att tillgodogöra sig undervisningen?

Hur blir förskoleklassårets matematikundervisning en brygga
mellan det mer informella matematiska lärandet i förskolan
och det mer formella lärandet som tar vid i åk 1? Under före
läsningen presenteras ett pedagogiskt program som innefattar
fem matematiska teman, specifikt framtaget för föreskolklassens
undervisning om tal och räkning. Programmet som är baserat på
aktuell forskning har prövats ut under en tvåårsperiod i sam
arbete med förskoleklasslärare och deras elevgrupper. Studier där
lärare har använt TRR visar mycket positiva resultat för elevernas
kunskapsutveckling inom området tal och räkning.

Denna föreläsning ger dig förståelse för hur skoldagen kan
upplevas av eleven och hur du kan få syn på vilka miljöer och
lärandesituationer som är svårhanterliga. Du får också handfasta
tips på hur du kan kompensera vardagen utifrån elevernas ojämna
funktionsförmågor och hjälpa eleven att träna och utvecklas.
Anna Sjölund är beteendevetare och handledare med
fördjupning inom neuropsykiatri och grundutbildad
psykoterapeut i KBT. Tillsammans med Lena W Henrikson
är hon författare till Förskolekompassen, Skolkompassen och
Vardagskompassen (Gothia Fortbildning AB).

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och
specialpedagog med lång erfarenhet av undervisning i
matematik i åk F – 5. Görel arbetar vid Nationellt centrum
för matematikutbildning (NCM) Göteborgs universitet, där
hon medverkar i forskning och utvecklingsarbeten med fokus på
undervisning och lärande i matematik bland yngre elever.

11.40 Lunch
12.40 Likvärdigt klassrum
Vi har alla varit med om magiska stunder i förskoleklassen där
allt tycks fungera. Eleverna är engagerade och lär sig. Föräld
rarna har förtroende för ditt arbete och som pedagog trivs du
med dina uppgifter och ni är generösa mot varandra – kollegor
emellan.
Magi uppstår, först och främst när ledarskapet fungerar och man
tar vara på kollegornas, barnens och föräldrarnas kompetens
och erfarenhet. I många år har John Steinberg studerat s kickliga
pedagoger och i denna föreläsning sammanfattar han några
gemensamma nämnare. Hur skickliga pedagoger använder sitt
kroppsspråk, hur de lever sin värdegrund i praktiken, hur de
samarbetar med sina kollegor och hur de är både flexibla och
tydliga. Du får inspiration och goda exempel på viktiga principer
för ett framgångsrikt ledarskap.
John Steinberg, fil dr i pedagogik, föreläsare och
författare till 48 böcker och 30 e-böcker. En av hans mest
uppmärksammade böcker heter Lärarskicklighet: Metoder
för framgångsrikt ledarskap (Gothia Fortbildning).

14.40 Eftermiddagskaffe
15.10 Inspirerande och likvärdig teknikundervisning
Samhället är mer teknikberoende än någonsin och vi står inför
globala utmaningar där kompetens inom bland annat teknik
kommer vara avgörande framgångsfaktorer. Läroplanen pekar
tydligt ut riktlinjer för arbete med teknik i förskoleklassen. Vid
denna föreläsning får du konkreta exempel på hur det ser ut när
arbetet med teknik genomsyras av kreativitet och nyfikenhet.
Du får också med dig en omfattande och användbar dokumenta
tion. Förbered dig på en inspirerande föreläsning som ger dig en
bredare repertoar och mod att göra något nytt redan nästa dag.
Hans Persson är författare till flera böcker om Teknik
för både förskola och skola bland annat Teknikgrytan
och Boken om Teknik 1–3. Han har med sin långa och
prisbelönta verksamhet som lärare gjort sig känd som Sveriges
främste inspiratör inom området naturvetenskap och teknik.

16.10 Konferensen avslutas

13.40 Kort paus
I samarbete med:

Läs specialtidningen Förskoleklass på forskoletidningen.se

Avsändare: Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm

Låt gärna
programmet
cirkulera på
arbetsplatsen

BOKTIPS!
Se hela bokutbudet på gothiafortbildning.se

ALLMÄN KONFERENSINFORMATION
VAR
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm
BOKA TIDIGT-PRIS
3.190 kr exkl. moms per person. Gäller t.o.m. 23 mars 2019.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
ORDINARIEPRIS
3.690 kr exkl. moms per person.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
BETALNING
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen.

AVBOKNING
Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast
30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt
pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in eve
nemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.
FRÅGOR
Ring 08-462 26 70 eller mejla anmalan@gothiafortbildning.se
HOTELL & RESA
Behöver du hjälp? Kontakta var affärsresebyrå Resia. Ring
08-402 68 40, eller mejla affarsresor.folkungagatan@resia.se
och uppge Gothia Fortbildning Förskoleklass i fokus.
UTSTÄLLARE
Vill du ställa ut på konferensen? Kontakta Johan Fogelström,
johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se eller 073-375 90 36.

Anmäl dig! gothiafortbildning.se/forskoleklass
Du kan också skicka ett mejl till: anmalan@gothiafortbildning.se eller ringa 08-462 26 70.
Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och e-postadress till samtliga deltagare.
Om du fått broschyren via post vill vi även att du uppger den marknadskod som finns bredvid adressen här på baksidan.

Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm. Kundservice 08-462 26 70, www.gothiafortbildning.se
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NÄR
Onsdag den 15 maj 2019 kl. 09.30–16.10.
Kaffe serveras från kl. 08.45.

