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Småbarnspedagogutbildningen
Göteborg 2017–2018
Vad innebär det att arbeta med 1-3 åringar? Hur kan vi möta
varje enskilt litet barn utifrån dess unika behov och förutsättningar?
Vad krävs av mig som pedagog, miljön och verksamheten för att
omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet? Den här utbildningen hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv.
Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska
och sociala utveckling samt Maria Montessoris och Jesper Juuls
visioner om barnet och framtiden, förskolans läroplan, skollag
och Barnkonventionen.
Specialister inom olika ämnesområden föreläser.
SmåBarn i Lund
www.smabarnilund.se
0706-47 11 98

Omdömen från tidigare kursdeltagare
»Småbarnsutbildningen har, genom sin bredd inom pedagogiskt tänkande och
barns utveckling, givit mig ytterligare verktyg som både montessoripedagog och
förskolechef. Min kunskap har förfinats och fördjupats, speciellt inom barns
kognitiva utveckling då värdefull hjärnforskning har lyfts fram på ett utvecklande
sätt.
Utbildningen genomsyrades av värme och glädje där alla deltagare fick
diskutera och reflektera tillsammans. Ett fantastiskt år med glädje, insikt och
vikten av livslångt lärande.«
Karin Johnestedt förskollärare, montessoripedagog 3-6 år, förskolechef, Solna
Tel 0703-56 71 81

»Utbildningen till småbarnspedagog var en möjlighet för mig att samla ett helt
vuxenliv av inhämtade kunskaper och gjorda erfarenheter i olika sammanhang
till en helhet. De ämnen som togs upp hade både ett djup och en bredd som
gjorde detta möjligt. Jag kände verkligen att jag togs på allvar och att mina
erfarenheter var unika. Precis som jag anser att varje litet barn är.
Trots att vi som gick kursen hade så vitt olika kunskapsgrund och erfarenhet så
kunde vi alltid mötas med ett fokus - det lilla barnet. Helenas genuina engagemang gjorde att alla verkligen ville göra sitt yttersta och jag uppplevde att alla
kursdeltagare lämnade utbildningen som starkare och tryggare personer och
mer kompetenta pedagoger.«
Ove Oxblod barnskötare, utbildad skådespelare, massageterapeut, Stockholm
Tel 0730-43 90 70

Småbarnspedagogutbildningen grundades 1997 av Camilla Carlberg
Tel 08- 730 34 40
Ovanstående personer svarar gärna på frågor.

KURSPLAN
HÖSTEN 2017

VÅREN 2018

25 - 27 augusti

13 - 14 jan

Introduktion och presentation.
Barnet i ett helhetsperspektiv.
Vikten av att observera och dokumentera.

Anknytning, separationer och tröst. Det lilla
barnets introduktion i förskolan.

16 - 17 september

Språk, logik, musik – den totala kommunikationen.
Gästföreläsare: Lill Siroiney montessoripedagog fil.kand och musikutbildad.
Gästföreläsare: Barbro Bruce, dr i logopedi,
biträdande professor i utbildningsvetenskap.

Hjärnans utveckling.
Gästföreläsare: Eva Tideman, neuropsykolog.
Maria Montessoris vision om barnet.
Gästföreläsare: Kerstin Signert, fil. dr. i
pedagogik och universitetslektor.

3 - 4 februari

24 - 25 februari
7 - 8 oktober

Barnets personlighetsutveckling – att bli sig själv.
Jesper Juuls tankar om det kompetenta barnet.
Gästföreläsare: Helena Lundgren, förskollärare,
montessoriutbildad 0-6 år samt seminarie- och
familjehandledare.

Behovet av egen personlig utveckling.
Gästföreläsare: Fredrik Lundh, psykosyntesterapeut och leg. psykoterapeut.
17 - 18 mars

Basbehov och omsorg – om att äta, sova och
bli torr. Studiebesök på småbarnsavdelning.

28 - 29 oktober

Den motoriska utvecklings betydelse för all
annan utveckling.
Gästföreläsare: Hjördis Ahlin Boström,
förskollärare och rytmisk rörelseinstruktör.
Eva Johansson, civilingenjör och rytmisk
rörelseinstruktör.
18 - 19 november

Sinnenas utveckling.
Gästföreläsare: Malin Döhmers, dipl.småbarnspedagog och dipl. i taktil massage.
Studiebesök på sinnescentrum.
9 - 10 december

Miljöns betydelse. Studiebesök på småbarnsavdelning.
Utvecklingssamtal parallellt med tillverkning
av småbarnsmaterial.

7 - 8 april

Syskonrollens betydelse.
Gästföreläsare: Elisabeth Schönbeck,
beteendevetare, dipl. småbarnspedagog och
författare.
Yrkesrollen och föräldrasamverkan.
28 - 29 april

Barnets behov av skapande.
Gästföreläsare: Anja Kärhä, förskollärare,
ateljerista och kulturpedagog.
Repetition.
26 - 27 maj

Examination – individuell och gemensam
sammanfattning. Vad har utbildningen betytt
för mig och mitt förhållningssätt till barnen?
16 - 17 juni

Vernissage – visning av kursdeltagarnas
arbeten. Diplomering.

Småbarnspedagogutbildningen
Göteborg 2017-2018
Plats: Vidkärrs Montessoriförskola, Helleforsgatan 1 i Göteborg.
Omfattning: 28 lärarledda dagar (ca 220 timmar) fördelade på 14 helger,
lördag 10–18 och söndag 9–17.
Däremellan ett omfattande eget arbete + 30 timmars observation.
Utbildningen utmynnar i ett diplom som småbarnspedagog.
Anmälan: Senast 31 maj, därefter i mån av plats.
Antal deltagare: Lägst 15, högst 20.
Kursavgift: 34 000 kr + 25% moms. Obligatorisk litteratur ingår.
Var 3:e deltagare från samma arbetsplats får 25% rabatt.
Den som gått en av mina helgkurser får 1 300 kr i rabatt.
Anmälningsavgift: 3 500 kr + 25% moms faktureras efter bekräftad kursplats.
Anmälningsavgiften är en del av den totala kursavgiften.
Betalning: Kan delas upp på flera tillfällen och mellan olika parter.
Ansökningshandlingar: Kontakta Helena Lindfors tel 0706-47 11 98,
info@smabarnilund.se eller gå in på hemsidan
www.smabarnilund.se och hämta ansökningshandlingar.

SmåBarn i Lund
info@smabarnilund.se
www.smabarnilund.se
0706-47 11 98

@SmaBarniLund

tryck www.amtryck.se

Kursansvarig och personlig handledare:
Helena Lindfors
förskollärare, dipl. småbarnspedagog, föreläsare,
medförfattare till Småbarnens egen läroplan och
styrelseledamot i Montessorisällskapet M.E.R.

