DEN ENTREPRENÖRIELLA FÖRSKOLAN
11 mars klockan 09:00 -16:00, Malmö (Kockum Fritid)

Skolverket säger att
entreprenörskap
ska löpa som en
röd tråd genom hela
skolsystemet.

•
•
•
•

Är detta möjligt utan
att även förändra
organisationen?

Förmiddag:
Entreprenöriellt i teorin

Vad säger läroplanen om det entreprenöriella
lärandet?
Vad menas med entreprenöriella kompetenser
och hur tränar och utvecklar man dem?            
En entreprenöriell förskola ur ett hälsoperspektiv
Att utveckla ett entreprenöriellt förhållningsätt

Eftermiddag:
Entreprenöriellt i praktiken
Genom övningar i främst Ma, NO och Teknik kommer
vi själva att experimentera, öva och testa.
•
•
•
•

När “händer” det entreprenöriella lärandet?
Vad gör vi redan?
Vilka entreprenöriella förmågor tränar vi?
Att använda det som finns tillhands

Handlar det om
helt nya metoder?

Vilka är vi?
Dagen leds gemensamt av Birgitta Månsson
och Håkan Kihlström, två pedagoger med
olika inriktningar men med ett gemensamt
engagemang för det entreprenöriella lärandet
och den entreprenöriella förskolan.
Birgitta (Positivt Ledarskap) som  leder förmiddagen,
har lång erfarenhet av kompetensutveckling i
förskola, och har arbetat som processledare för
entreprenöriellt lärande i flera skånska förskolor.
Eftermiddagen leds av Håkan (ELIP) med många
års kunnande om utveckling av entreprenöriella
metoder på museer och science center samt  
projekt som Idea Futura och Ung Företagsamhet.   

“Känner att man vill gå hem
direkt och sätta igång”

För: 		
Pedagoger, förskolechefer, skol- och utvecklingsledare inom förskolan.
Anmälan:
Via mail till positivtledarskap@swipnet.se. Ange även faktureringsadress och specialkost
Pris: 		
900:- (exkl moms) Fika och lunch ingår i priset.
OBS! 		
Sista anmälningsdag den 28/2. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas.
		
Att ta sig till Kockum Fritid i Malmö (Västra Varvsg 8): Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till
anläggningen. För dig som åker buss eller tåg så går buss nr 2 och 3 från Centralen.

elip

Entreprenöriellt lärande i praktiken

www.elip.se
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