Självkänsla, värdegrund
och föräldrasamverkan - en
utbildningsinsats för förskolan
Kostnadsfri spridningskonferens
för dig som är förskolechef, rektor, arbetar med folkhälsofrågor,
prevention, är förtroendevald politiker eller på annat sätt är
involverad i förskoleverksamhetens värdegrund i din kommun.
Tid: onsdagen den 8 december 2010, kl. 9.00-12.00
Plats: Stadshusets konfrerenscenter, lokal Triangeln 1

PROGRAM
• Välkommen! Om en utbildningsinsats vi gjort i Malmö/
Förebyggande arbete i förskolorna.

•

Hälsofrämjande skolutveckling i förskolan.
Ingela Sjöberg, expertanställd inom området hälsofrämjande
skolutveckling, Skolverket.

•

I huvudet på en barnhälsovårdsöverläkare
Marie Köhler barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef
Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne

•
•

Fikapaus
Presentation av utbildningen ”Självkänsla och Värdegrund i 			
Centrum” samt utbildningsmaterialet ”Förskoleföräldrar”
Birgitta Månsson, pedagog, coach och utbildningsledare,
Positivt Ledarskap

•

Praktiska erfarenheter
Förskolerektorer och pedagoger från Bäckagårds förskola, Runstyckets 			
förskola, Skutans förskola samt från förskolor i pågående utbildningsinsats, 		
stadsdelen Centrum, Malmö.

•

Frågor & Avslut

Anmäl dig till Eva-Lotta Vedenbrant: eva-lotta.vedenbrant@malmo.se
Anmälan senast 2 december. OBS! Begränsat antal platser.

Fakta om utbildningsinsatsen:
2007 genomförde folkhälsoenheten i Malmö en pilotutbildning
av förskolepersonal i Kirseberg. Utbildningen hade två mål, dels att
säkerställa gemensam värdegrund och gemensam begreppsapparat i
hela personalgruppen och dels en metod att planera och genomföra
– för båda parter - konstruktiva föräldramöten. En enkel utvärdering bland
personalen gjordes och evalueringen var mycket positiv.
2008-2009 genomfördes därför en likadan kompetensutvecklingsinsats på
två förskolor i Limhamn/Bunkeflo. Lunds universitet processutvärderade
utbildningen. Personal och skolledare var mycket positiva, universitetets
utvärdering likaså.
Vid en spridningskonferens 2009 framhöll åter de utbildade
pedagogerna att stämningen på förskolorna hade förändrats till det
bättre, förhållningssättet gentemot barn och föräldrar var annorlunda,
värdegrundarbetet hade lyfts till ytan och pedagogerna upplevde sig som
mer professionella.
Under hösten 2010 utbildas personal på sju förskolor i stadsdelen
Centrum i Malmö. Höstens utbildningsinsats ”Självkänsla och värdegrund
i centrum” lägger mer fokus på personalens egen kompetensutveckling
och värdegrundsarbete och mindre fokus på diskussionsmaterialet för
framtida föräldramöten.

