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Konferens för 
hela arbets-
laget. Gå fyra 
så bjuder vi 

rektor!



Förskoleklassens rikskonferens 2014 
- från förväntan till färdighet

Med reservation för ändringar

Hjälp sexåringarna att få en riktigt bra skolstart! När barnen börjar i förskoleklass har de olika 
förförståelse och har utvecklat sina förmågor olika långt. En del kan läsa, andra har svårt att hålla 
i pennan. Detta påverkar barnens förväntan. Problem uppstår när vi inte möter barnen i deras 
förförståelse och förväntan. Ju längre barn går i skolan desto mer sjunker deras förväntningar. 
Motivationen försämras. Upptäckarglädjen minskar. Hur kan vi istället använda sexåringarnas 
förväntan som en kraft för en riktig bra skolstart? På den här konferensen lär du dig hur du bättre 
tar tillvara deras kunnande,  förmågor och intressen. Du får en större, bättre och mer lättanvänd 
verktygslåda som du direkt kan använda i ditt arbete.

08.15  Registrering
Kaffe/te med smörgås

09.15
Välkommen!

09.20
Använd kraften i sexåringarnas 
förväntan
Josefine Rejler, lärare i förskoleklass på Lems-
haga Akademi, förstelärare och handledare i 
Matematiklyftet
När vi möter barnen i deras förförståelse kan vi 
motsvara deras förväntan på vad som ska ske i 
förskoleklassen. Sexåringar är nyfikna och iv-
riga på att få veta mer. Hur kan vi utmana dem 
och behålla deras nyfikenhet? Josefine Rejler 
ger oss konkreta exempel på hur undervis-
ningen blir spännande och gör skillnad. 

10.20 
Ställ frågor och samtala med 
Josefine Rejler

10.30
Nytt stödmaterial – om förskoleklassens 
uppdrag, innehåll och kvalitet 

Bellita Torén, undervisningsråd på 
Skolverket
Skolverkets stödmaterial är tänkt 
att bidra till ökad kunskap om 

och förståelse för förskoleklassens uppdrag 
och innehåll med utgångspunkt i skollag och 
läroplan. Bellita Torén berättar om hur upp-
draget kan tolkas, förtydligas och omsättas i 
praktiken.

11.00  Kaffe/te 

11.20 
Förskoleklassen i ett utbildningslandskap 
som förändras
Helena Ackesjö, fil dr, fd lärare i förskoleklass, 
numera lärare och forskare vid Linnéuniversitetet. 
Vad krävs för att förskolan ska bli en bro till 
skolan istället för ett väntrum till den ”riktiga” 
skolan? I förskoleklassen möts traditioner,  
pedagogik och arbetssätt från olika skolfor-
mer. Hör Helena Ackesjö beskriva sina tankar 
kring förskoleklassens möjliga didaktik med 
innehåll och mål hämtade från såväl Lpfö98 
som Lgr11.

12.20 
Ställ frågor och samtala med 
Helena Ackesjö 

12.30  Lunch

13.30
Kommunicera med hela kroppen
Agneta Stolpe, logonom och fd skolledare 

Va bra den va nu då! Det utbrast barnet efter 
att läraren läst berättelsen för 15:e gången. 
Vad gjorde hon nu? Hur kan vårt sätt att fram-
föra en text påverka upplevelsen och känslan 
hos den som lyssnar? Som lärare förfogar vi 
över ett fantastiskt arbetsredskap med mäng-
der av uttryck som påverkar stämning, relation 
och resultat. Agneta Stolpe lär oss mer om hur 
vi kan få kropp, röst och tal att samarbeta för 
att nå fram.

14.10
Ställ frågor och samtala med 
Agneta Stolpe

14.20  Kaffe/te med kaka

14.50
Från förväntan till färdighet
Anna Sterlinger Ahlring, utveck-
lingsledare och lärare på Utsäl-
jeskolan. Utsedd till ”Årets en-
treprenöriella grundskollärare 
2014”.
Varje år kommer tusentals nytänkande in i skolan, 
hur många kommer ut? Anna Sterlinger Ahlring 
utmanar och inspirerar oss till att arbeta med-
vetet med att hålla kvar lusten och kreativiteten 
för att göra skolan meningsfull. Entreprenörskap 
i förskoleklassen är en spännande väg att för-
vandla förväntningar till färdigheter.
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Arrangör
Lärarfortbildning AB är specialist på 

skolutveckling sedan starten 1989. Vi 

utbildar lärare och skolledare i förskola 

och skola, individuellt och i grupp genom 

kurser, konferenser och kundanpassade 

processutbildningar. Vår styrka är att vi 

har mångårig erfarenhet av att omsätta 

forskningsteorier till användbar praktik. 

Varje år ger vi tusentals lärare och 

skolledare effektiva metoder och verktyg 

för skolutveckling.  Organisationer lär sig 

ta tillvara sin egen kapacitet och får nya 

kunskaper så att alla i skolan och förskolan 

får möjlighet att utvecklas. 

Lärande sker i samspel. Med fokus på 

lärandet utvecklar vi Sveriges viktigaste 

människor.

Foton: Bosse Lind

15.30 
Det blir alltid som man tänkt sig 

– Så får vi energi till att inspirera 
nästa generations nytänkare
Olof Röhlander, licensierad mental tränare, 

författare och professionell inspiratör
I den här föreläsningen får vi på ett roligt och 
inspirerande vis lära oss hur vi kan hålla glö-
den vid liv och glädjen uppe, både i oss själva 
och våra förskolebarn. 

• Konsten att få andra att fortsätta växa 
• Så hanterar vi egna - och barnens förväntningar
• Hur håller vi vår egen motivation uppe?
• Därför får vi inte låta oss nedslås av 
   motgångar
• Vikten av att trivas med jobbet för att skapa 
  resultat

16.30 
Avslutning 

Föreläsare

Vi presenterar konferensens 
föreläsare på vår webbplats.
www.lararfortbildning.se. 

Ta chansen att inspireras av Olof Röhlander 
– tre gånger utnämnd till årets talare!

PRIS-
BELÖNT 
TALARE

Foto: Peter Knutson



Boka nu!
Konferens                               Förskoleklassens rikskonferens 2014 
                           - från förväntan till färdighet 
                   
För dig som är                        Förskollärare, grundskollärare, fritidspedagog och skolledare i förskoleklass

Datum och plats                   Fredagen den 7 nov 2014 i Göteborg
                           Fredagen den 21 nov 2014 i Malmö
                           Fredagen den 28 nov 2014 i Stockholm
                           Onsdagen den 11 mars 2015 i Umeå
                                  
Pris                              2 400 kr exkl moms. I priset ingår kaffe och lunch
                           Specialerbjudande: Gå fyra så bjuder vi rektor.
                             Ange alla fem deltagarna i formuläret på webben och märk anmälan med  ”4+”                             

Anmälan och                 www.lararfortbildning.se 
bekräftelse  Lärarfortbildning AB, Box 12060, 102 22  Stockholm

                                   Anmälan är bindande.  Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan person 
   på beställande arbetsplats. Bekräftelse skickas senast tre veckor före konferensen

Kontaktpersoner                   Monica Franc,  konferensadministratör
   monica.franc@lararfortbildning.se • 08-737 68 15

   Lovisa Jansson, projektledare
   lovisa.jansson@lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

Följ oss på Twitter: #förskoleklass

eller gilla oss på Facebook

Erbjudande!Gå 4, så bjuder vi rektor.


