HÅLLBAR FÖRSKOLA –
TILLSAMMANS MOT NYA HÖJDER
Vad innebär kvalitet och en hållbar
arbetsmiljö, för dig som förskolechef,
för dina medarbetare och för barnen?
Hur kan arbetsmiljölagen bli till
ett stöd och redskap för en
hållbar förskola?
Vi vill skapa en hållbar förskola för förskolans bästa, för yrkesprofessionens bästa,
för barnets bästa utifrån arbetsmiljölag, skollag och förskolans läroplan med ett
tvärvetenskapligt perspektiv i fokus.
Hållbar förskola – tillsammans mot nya höjder ger ny kunskap och stöd för dig som
förskolechef, vi interagerar och kommunicerar utifrån ett kollegialt lärande som skapar
delaktighet för alla parter.
Låt dig inspireras och delta på denna utvecklingsarena tillsammans med andra förskolechefer.
För att ta del av vad som kan leda dig på vägen till en hållbar arbetsmiljö och förskola –
tillsammans för en förskola mot nya höjder.

Vi bjuder in dig som förskolechef till en arena med fokus på:

Pris:
När:
Var:
Anmälan:

4 850 kr exkl moms, kaffe/te och kaka samt kursmaterial ingår
25 oktober 2018, 24 januari 2019 och 26 mars 2019 kl.13.00-16.30
Fikat står framdukat kl.12.30-13.00
Kockums fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö
annika@palmgrenskolutveckling.se O.S.A. 18 okt
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

VÄLKOMNA!

Tillfälle 1 ger dig:
• Kunskap inom arbetsmiljölagstiftningen
• Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för en hållbar förskola, där
medarbetare trivs och presterar
• Inspiration för att vidareutveckla din förskola med nöjdare
medarbetare och lönsamhet
Maria Sundqvist - Kris & Hjärta – arbetsmiljöingenjör och sjuksköterska,
transformerar krånglig lagstiftning till praktiska lösningar på arbetsplatsen.
maria@kris-hjarta.se www.kris-hjarta.se

maria

Tillfälle 2 ger dig:
• Skolutveckling i förskola med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i
maria@kris-hjarta.se www.kris-hjarta.se
fokus för att kvalitetssäkra svensk förskolas utbildning och undervisning
• Förtydligande om yrkesprofessionernas uppdrag och ansvar i förskolan för
att säkerställa utbildning och undervisning
• Kollegialt lärande som kompetensutvecklingsform i förskola
Annika Palmgren Skolutveckling är skolutvecklare inom förskola och är anlitad som
extern handledare i professionsfrågor hos kommunal och fristående huvudman som
bedriver förskola.
annika@palmgrenskolutveckling.se www.palmgrenskolutveckling.se

Tillfälle 3 ger dig:
• Kunskap om barns behov utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och
förhållningssätt för att utforma en hållbar förskola för varje enskilt barn
• Förståelse och respekt för barns behov av trygghet - där omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet
• Vad beskriver neurobiologisk forskning och förskolans styrdokument med fokus på barnets bästa i förskolan?
Helena Lindfors – SmåBarn i Lund - förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare
för Småbarnspedagogutbildningen samt medförfattare till Småbarnens egen läroplan.
helena@smabarnilund.se www.smabarnilund.se

Tillfälle 1, 25 oktober 2018:

Förskolans arbetsmiljö och hälsa för en hållbar arbetsmiljö för förskolan
Förskolan 2018 och framåt i tid - vart är vi på väg - arbetsmiljön som prioriterad fråga?
Trenderna och olika externa krav formar förskolan och dess arbetsmiljö. Arbetsmiljön påverkar
arbetsprestationen och vår hälsa. Att arbeta och utveckla arbetsmiljön är att göra en investering både
ekonomiskt och i allas hälsa. Vad som påverkar vår prestation och hälsa och hur vi kan förhålla oss till
den är en nyckel som öppnar upp möjligheterna att skapa en hållbar förskola.
Arbetsmiljöfrågan är en prioriterad fråga utifrån politiskt perspektiv, 2016 kom regeringen att
överlämna en skrivelse till riksdagen med syfte att skapa en strategi för det moderna arbetslivet och
bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från
arbetslivet.

Vi välkomnar er till denna arena där vi tillsammans träffas
och boostar varandra med energi och kunskap i uppdraget
för att skapa hållbara förskolor.

