MÅNGKULTURELL FÖRSKOLA
Årets viktigaste konferens om den mångkulturella förskolan

Två parallella spår: Rektorer & Lärare

6 oktober 2020
Bonnier Conference Center, Stockholm

Ur agendan:

Talare och praktikfall:

• Hur kan vi organisera och undervisa om vi ska
verka för en likvärdig utbildning?

Botkyrka kommun

• Digitala verktyg som en viktig del i det
språkutvecklande arbetet på förskolan

Nässjö kommun

• Prisbelönta förskolor som utmärkt sig i arbetet
med interkulturalitet och flerspråkighet
• Framgångsrika strategier för språkutvecklande
undervisning
• Ledarskapsverktygen som främjar inkludering och
utveckling i förskolan
• Lär dig skapa förståelse genom hela styrkedjan för
de nyanlända och flerspråkiga barnens särskilda
behov
• Metoder för hur du kan synliggöra modersmålen
i barngruppen – även de språk du inte själv
behärskar
• Förankra goda värdegrunder med
vårdnadshavare rörande jämlikhet och
likabehandling
Högaktuella praktikfall:

Martin Gråfors, Pedagogisk
samordnare

Anna-Maria Sundberg, Förskollärare
Helena Williamsson, Förskollärare
Josefine Lindell, Rektor

Flens kommun

Kerstin Johansson, Rektor
Marie Ekengren, Förskollärare
Kristina Uggla, Bitr. Rektor

Malmö stad

Maria Wallin, Rektor
Helén Stenemalm, Förskollärare
Diane Ängquist, Förskollärare

Stockholms universitet

Petra Petersen, Doktorand

Högskolan Dalarna

Boglárka Straszer, Docent & lektor i
svenska som andraspråk

Mälardalens högskola

Pirjo Lahdenperä, Professor

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till:

Malmö stad
Maria Wallin
Rektor

Flens kommun
Marie Ekengren
Förskollärare

Nässjö kommun
Helena Williamsson
Förskollärare

- Rektorer & huvudmän
- Förskollärare & pedagoger
- Barnskötare
- Utvecklingsledare
- Metodutvecklare
- Modersmålslärare
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08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen
�

09.20-10.20 Praktikfall

Utveckla arbetet med flerspråkighet i förskolan
•
•
•

Så kan ledning och organisation stötta det interkulturella och språkutvecklande arbetet i förskolan
Hur kan vi organisera och undervisa om vi ska verka för en likvärdig utbildning?
Utveckla ett systematiskt kvalitetsstärkande arbete kring flerspråkiga och nyanlända barn

Martin Gråfors, Pedagogisk samordnare, Botkyrka kommun

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

Valbart spår: Rektor

Valbart spår: Förskollärare

10.50-11.50 Prisbelönt praktikfall

10.50-11.50 Prisbelönt praktikfall

•

•

Ledarskapsverktygen som främjar inkludering och
utveckling i förskolan
Målstyrning med en tydlig vision – så har vi format
en bättre förskola
• Framgångskonceptet Åtgärdsprogram för
nyanlända barn – stöd som skapar utveckling på
riktigt
• Inspireras av våra framgångar med PUG
(Pedagogisk Utveckling i Grupp)
Kerstin Johansson, Rektor, Flens kommun

Digitala verktyg som en viktig del i det
språkutvecklande arbetet på förskolan

Hur digitala verktyg bidrar till att nå differentiering i
den dagliga flerspråkiga undervisningen
• Hur digitaliseringen blir en viktig del i den
flerspråkiga lärmiljön
• Tips på verktyg och applikationer med stor
språkutvecklande potential
Marie Ekengren, Lärare & IKT-pedagog, Flens kommun
Kristina Uggla, Bitr. rektor, Flens kommun

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

12.50-13.50 Expertanförande

12.50-13.50 Expertanförande

•

•

Att skapa förståelse för nyanlända och
flerspråkiga barns särskilda förutsättningar

Ansvar och strategier för en demokratisk förskola i
globaliseringens tidevarv
• Att stödja språk-, kunskaps- och identitetsutveckling
hos nyanlända och flerspråkiga barn
• Tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt och
transspråkande arbetssätt
Boglárka Straszer, Docent & lektor i svenska som
andrapspråk, Högskolan Dalarna

Hur du kan integrera barnens modersmål i
verksamheten utan att själv förstå språket

Vad krävs av dig för att främja flerspråkiga barns
möjligheter till delaktighet?
• Att se och använda flerspråkigheten som resurs i
undervisningen – så gör du
• Exempel på flerspråkiga aktiviteter på Sveriges
nationella minoritetsspråk
Petra Petersen, Doktorand, Stockholms universitet

13.50-14.40 Praktikfall

13.50-14.40 Praktikfall

•

•

Så höjer du kvaliteten i förskolan genom
kompetensutveckling för medarbetarna

Så tillgodoser vi medarbetarnas behov av stärkt
kompetens – inspireras av projektet “Vi lyfter
språket”
• Hur kan vi långsiktigt förankra värdefull kompetens i
verksamheten?
• Ta del av framgångsfaktorer och lärdomar från
arbetet i ett av våra mest utsatta områden
Maria Wallin, Rektor, Rosengård, Malmö stad
Helén Stenemalm, Förste förskollärare, Malmö stad
Diane Ängquist, Förste förskollärare, Malmö stad

Hur arbetar man med läroplanens värdegrunder i
förskolan?
Hur kan man föra dialog med flerspråkiga
vårdnadshavare om värdegrunder och
förhållningssätt
• Hinder och möjligheter i arbetet med frågor
rörande jämlikhet och likabehandling i en
mångkulturell barngrupp
Pirjo Lahdenperä, Professor emerita i pedagogik,
Mälardalens högskola

14.40-15.10 Eftermiddagskaffe
15.10-16.00 Prisbelönt praktikfall

Våra främsta framgångsfaktorer i det språkstödjande arbetet
• Så bygger vi förtroende och skapar relationer med vårdnadshavarna genom ett interkulturellt förhållningssätt
• Hur du gör vårdnadshavarna och modersmålet till effektiva redskap för barnets språkutveckling
• Ta del av våra strategier för språkutvecklande undervisning
Josefine Lindell, Rektor, Nässjö kommun
Anna-Maria Sundberg, Förskollärare, Nässjö kommun
Helena Williamsson, Förskollärare, Nässjö kommun
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Mångkulturell Förskola
Foskning visar att flerspråkiga barn som får tillämpa sitt modersmål i förskolan gynnas, både i lärandet av det
svenska språket och i utvecklandet av kognitiva förmågor. När barnen får nytjja alla sina språkliga resurser kan
språken ömsesidigt berika varandra, både i kommunikation och tänkande.
Många nyanlända barn bär dock på traumatiska minnen från upplevelser som lämnat djupa spår, både hos
dem själva och i deras familjer. Dessa barns individuella behov varierar kraftigt och skiljer sig ofta från vad vi
sedan länge är vana vid att hantera.
I förskolans läroplan fastslås att barn med andra modersmål än svenska ska få nyttja flerspråkigheten som
en resurs i utvecklandet av sin kulturella identitet. Förskolans medarbetare ska därför anpassa verksamheten
efter barnens behov, för att främja utvecklingen av deras modersmål. Detta ställer höga krav på den
mångkulturella förskolans förmåga att förstå och tillhandahålla de förutsättningar som krävs för att främja varje
barns utveckling och lärande.
På konferensen Mångkulturell Förskola får du ta del av värdefull kunskap och konkreta arbetssätt från några av
landets främsta experter och mest uppmärksammade praktikfall.

Varför du ska gå på Mångkulturell Förskola?
•

Lär dig av förskolor som prisats för sitt arbete med att främja utveckling och lärande hos flerspråkiga barn

•

Få verktyg och metoder för att skapa en interkulturell lärmiljö som stimulerar kunskaps- och språkutveckling

•

Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Varför du inte bör missa årets talare och praktikfall:
•

Kerstin Johansson har närmare 40 års arbetslivserfarenhet inom förskolan och är medförfattare till boken
“Den interkulturella förskolan. Mål och arbetssätt”.

•

Såväl Nässjö som Flens kommuner återfinns på delad förstaplats i Förskolans Modersmålsbarometer

•

I Maria Wallins rektorsområde i Rosengård, Malmö, finns en lång erfarenhet av språkutvecklande arbete.
Av de cirka 300 barn som just nu ingår i verksamheten har samtliga ett annat modersmål än svenska.

Sagt om tidigare Mångkulturell Förskola:
“En mycket intressant dag med proffsiga föreläsare.” - Västerviks kommun
“Ett mycket bra koncept som alla anställda inom barnomsorgen borde få åka på.” Eskilstuna kommun
“Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips.” Helsingborgs stad
“Värt varenda krona!” - Region Gotland

Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.
Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.
Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.
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Datum:

Mångkulturell Förskola
6 oktober 2020

Konferensanläggning:

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm - 08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel:

08-199409

E-post: kundtjanst@integrationsforum.se
Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

Pris
Konferens

4990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.

Ta chansen att medverka på årets viktigaste utbildningsdag för dig som
arbetar inom den mångkulturella förskolan. Genom att välja bland två
spår får du ta del av ett högaktuellt programinnehåll, anpassat för just Ditt
arbete.

Betalningsvillkor:
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med
10 %.

Avbokningsvillkor:
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga
avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med avdrag för en
administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller
en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning
mindre än 14 dagar före konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Integrationsforum förbehåller sig rätten att
byta datum eller att ställa in ett evenemang. I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang krediteras du 100%
av det inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och
programpunkter i agendan.
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor.
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