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

rektor!

I samarbete med: 
tidningen



Fritidspedagogernas rikskonferens 2014 
- dags för fritidspedagogiskt lärande hela dagen

Med reservation för ändringar

På vilket sätt bidrar fritidspedagogiken till att alla elever verkligen uppnår läroplanens mål? Välkomna 
till en dag med olika exempel och perspektiv på hur skolan kan bli en kraftfull helhet för elevernas 
lärande och utveckling. Här får du en inblick i vad som händer när fritidspedagoger, lärare i fritidshem 
och lärare drar åt samma håll utifrån sina särskilda kompetenser och erbjuder en mängd ingångar till 
lärandet! 

08.15
Registrering
Kaffe/te med smörgås

09.00
Välkommen!

Varje föreläsning avslutas med 10 minuters frågor 
och samtal. 

09.10
Professionalisering, avprofessionalisering 
eller omformning av yrket – möjlighet att 
välja väg?
Birgit Andersson, aktuell med avhandlingen 
”Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mel-
lan tradition och nya styrformer”
Vad händer när kunskapsbasen och den tra-
ditionella yrkesidentiteten förändras genom 
starkare kopplingar mellan fritidshem och sko-
la? Bedömning är ett område där spännings-
fältet mellan tradition och nya styrformer blir 
tydligt. Birgit Andersson visar hur fritidspeda-
goger hanterar kraven på dokumentation och 
formella bedömningar. En annan förändring 
är nya arbetsuppgifter som förutsätter en an-
nan typ av flexibilitet än tidigare. Betyder det 
att yrket stärks, försvagas eller ges en annan 
form?

10.15
Relationer och lärande hör ihop – förhåll-
ningssätt och metoder för att möta alla 
barn
Jörgen Ekberg och Pia Forsberg, fritidspedago-
ger som tänker utanför boxen
Hur skapar man situationer och aktiviteter där 
alla barn, med och utan särskilda behov, kan 
utvecklas? God kännedom om alla barn, mycket 
utevistelse och flera rum i rummet är en del av 
svaret. Men föreläsarna från Kungshögskolans 
fritidshem ger oss också en bild av hur de byg-
ger upp ett gemensamt förhållningssätt som 
slår igenom i val av planering och arbetsmeto-
der. De har ett särskilt fokus på hur de arbetar 
med barn med särskilda behov. Vad innebär 
det att ligga steget före genom att lära känna 
barnen väl för att snabbt kunna läsa av dags-
formen?

11.15
Kaffe/te med frukt

11.45
Elever som har svårt att styra sig själva – 
så blir fritidshemmen en trygg plats för 
lärande
Gunilla Carlsson Kendall, psykolog med fokus på 
barn med inlärningssvårigheter

Skolan ställer krav på att man ska kunna styra 
sig själv - planera, ingå i en grupp och ta in-
struktioner. Det blir svårt för elever som har 
problem med uppmärksamhet, impulskontroll 
och överaktivitet. Hur kan fritidspedagoger 
möta och hjälpa dessa elever? Ungefär fem 
procent av eleverna har adhd, det innebär 46 000 
elever i grundskolan. Många har liknande svå-
righeter utan diagnos. Gunilla Carlsson Kendall 
presenterar strategier och förhållningssätt som 
kan användas även i allt större fritidsgrupper – 
och som i grunden är till nytta för alla elever.

12.45
Lunch

14.00
Skapa miljöer som stöttar olika typer av 
lärande under hela skol- och fritidshems-
dagen
Ewy Dahlin, skolområdeschef som jobbar för att 
skapa lyckade miljöer för lärande
Rum och miljöer där eleven kan utveckla olika 
förmågor och intressen, hur ser de ut? Vad 
säger styrdokumenten och forskningen? Ewy 
Dahlin ger olika exempel på flexibla och tryg-
ga lärandemiljöer som fungerar under hela 
elevens dag i skolan, från 06.00 till 18.00.  Där 
det ryms lek för få och för många, möjlighet till 

Program

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
www.lararfortbildning.se • 08-737 68 00



Arrangörer
Lärarfortbildning AB
Lärarfortbildning AB är specialister 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.

Tidningen Fritidspedagogik
Yrkestidningen för lärare i fritidspedagogik innehåller innehåller 
artiklar och reportage om pedagogik, forskning, arbetsförhållanden 
och utbildning. Den bevakar också barns sociala uppväxtvillkor, 
kulturella och internationella frågor samt är ett forum för debatt.  
Tidningen Fritidspedagogik, som utges av Lärarförbundet, har 
funnits i över 30 år och har en upplaga om 13 500 ex. Tidningen 
Fritidspedagogik har tillsammans med Lärarfortbildning AB 
utvecklat Fritidspedagogernas rikskonferens till en av landets mest 
tongivande konferenser inom sitt område.

Foton: Bosse Lind

avskildhet och ytor för skapande utan avbrott. 
Hon diskuterar vad som krävs för att kunna 
organisera miljöer inomhus och utomhus på 
elevens och lärandets villkor.

15.00
Kaffe/te med kaka

15.30
Fritidspedagogiskt lärande hjälper elev-
erna att nå målen under hela skoldagen!
Line Isaksson och Göran Karlsson, fritidspeda-
goger som arbetar för en verkningsfull samsyn 
mellan fritidshem och skola
Line Isaksson visar på fördelarna med en 
samlad skoldag – där fritidspedagoger under 
den obligatoriska delen av skoldagen på sina 
villkor bidrar till att eleverna når målen. Göran 
Karlsson berättar hur hans kombinationstjänst 
som slöjdlärare och fritidspedagog skapar en 
helhet omkring elevernas lärande. Hur orga-

niserar man verksamheten så att eleverna får 
möta matematik på olika sätt? Eller utveckla 
förmågor för att driva egna projekt? Det är två 
frågor som vi får svar på.

16.30
Avslutning

Föreläsare

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

I samarbete med
tidningen



Boka nu!
Konferens                               Fritidspedagogernas rikskonferens 2014
                               - dags för fritidspedagogiskt lärande hela dagen

För dig som                          arbetar inom fritidshem

Datum och plats                   Onsdagen den 5 november i Göteborg
                           Onsdagen den 19 november i Malmö
                           Onsdagen den 26 november i Stockholm
                           Torsdagen den 9 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

   Michael Karlsson, projektledare
   michael.karlsson@lararfortbildning.se

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

Följ oss på Twitter: #fritidshem

eller gilla oss på Facebook

Erbjudande!Gå 4, så bjuder vi rektor.

I samarbete med
tidningen


