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Kompetensutveckling för förskollärare
- att kunna tolka styrdokumenten och omsätta dem i
praktisk verksamhet
Under läsåret 2011/2012 genomförde Luleå tekniska universitet genom RUC i
samverkan med Institutionen för konst, kultur och lärande en uppskattad
kompetensutvecklingsinsats för förskollärare, inom ramen för Skolverkets satsning på
förståelse för läroplanerna. Vi har nu glädjen att kunna erbjuda utbildningen även
under läsåret 2012/2013.
Insatserna som erbjuds vid universitet och högskolor i hela landet ska vara ett stöd i det lokala
arbetet med att implementera de nya och/eller reviderade läroplanerna i skolan och förskolan
och en garant för likvärdiga kompetensutvecklingsinsatser. Målet är att deltagarna ska få en
fördjupad förståelse av läroplanen samt relevanta delar av skollagen.
Kompetensutvecklingen kommer att starta i december 2012 och pågå till och med våren 2013.
Välkommen till en givande fortbildning!

/Skolverket i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum vid Luleå tekniska universitet

2

Kompetensutvecklingsinsats för förskollärare i att kunna tolka
styrdokumenten och omsätta dessa i praktisk verksamhet

Målgrupp: Förskollärare
Syfte och mål: Kompetensutvecklingsinsatsen syftar till att förskolläraren ska kunna tolka
styrdokumenten och omsätta dessa i praktisk verksamhet samt följa upp och analysera
verksamheten
Förskolläraren ska kunna tolka styrdokumenten samt problematisera dessa utifrån både
önskade och eventuella oönskade konsekvenser. Det ingår även att även att granska
förförståelsen.
Förskolläraren ska kunna använda någon eller några former av pedagogisk dokumentation
tillsammans med kollegor, som ett underlag för omprövning och utveckling av verksamheten.
Förskolläraren ska kunna vara ett stöd för varandra när det gäller att hantera det förtydligande
ansvaret och att omsätta styrdokumenten till praktisk verksamhet
Innehåll:
-

Information om och kopplingar till den nya skollagen och den reviderade läroplanen

-

Pedagogiska konsekvenser för verksamheten i förskolan utifrån de nya/reviderade
styrdokumenten

-

Pedagogisk dokumentation och olika sätt att systematisera data och utföra analyser av
den pedagogiska dokumentationen utifrån den reviderade läroplanen kopplat till
uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.
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-

Hur skollag och läroplan kan tolkas utifrån det utökade uppdraget/ansvaret för
förskollärare och vad det får för konsekvenser för yrkesroll och verksamhetens
genomförande.

-

En löpande uppgift för deltagarna i kompetensutvecklingsinsatsen ska vara att tillämpa
det innehåll man tillägnar sig i den egna verksamheten och att använda den egna
verksamheten som utgångspunkt för det vidare deltagandet.

Tidplan
Anmälan öppnas tidig höst 2012 och sista anmälningsdatum är 5 november 2012.
Utbildningen består av fyra heldagar samt en halvdag. Preliminära datum för de fyra
heldagsträffarna är 6 dec 2012, 6 feb 2013, 5 mars 2013 samt 4 april 2013. Halvdagen
kommer att förläggas till v. 17 eller v. 20, 2013.

Kostnad
Utbildningsprogrammet finansieras av Skolverket och är därmed kostnadsfritt. Kostnad för
litteratur tillkommer.

Anmälan
Anmäl dig på http://www.ltu.se/ltu/For-skola/Kompetensutveckling/utbildningar
senast den 5 november. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men inte
personlig. Det innebär att förskolan kan skicka någon annan istället, om den som först
anmäldes får förhinder. Vi förutsätter att alla som anmäler sig först har haft en dialog med sin
förskolechef och att denne har godkänt deltagandet i utbildningen. För deltagare som uteblir
från mer än ett utbildningstillfälle och inte skickar någon ersättare kommer arbetsplatsen att
debiteras 300 kr.

Studieort
Du väljer i din anmälan om du vill delta på distans via videokonferenssystemet eller på plats
på campus i Luleå. I anmälan anger du önskemål om ort om du vill delta på distans. Se
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nedanstående lista på orter som kan bli aktuella för videokonferenssändning. En bekräftelse
på din anmälan samt på om den ort du önskat blir aktuell skickas via e-post senast den 12
november. Vilka orter som väljs beror på antalet anmälda på respektive ort. Om den ort du
valt inte blir aktuell ses din anmälan givetvis inte som bindande.

Orter som kan bli aktuella för videokonferenssändning:
Junosuando, Tärendö, Korpilombolo, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Karesuando,
Kiruna, Pajala, Överkalix, Övertorneå, Arjeplog

Kontaktperson
Anette Renström, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Luleå tekniska universitet.
Tfn: 0920-49 19 03. E-post: anette.renstrom@ltu.se

