För dig som jobbar inom småbarnspedagogiken:
Varmt välkommen på Sydkustens seminarium!

FÖRÄLDRARNAS
DELAKTIGHET

ATT SKAPA TILLIT I DIALOGEN
MED VÅRDNADSHAVARE
______________________________
14.10.2017 i Borgå

PROGRAM
8.30

Morgonkaffe

9.00

Välkommen

9.15

Föräldrarnas delaktighet
Katarina Larsson

11.15

Lunch och materialutställning

12.15

Katarina Larsson fortsätter

13.30

Kaffepaus

14.00

Tillsammans
– föräldrakollektivet som resurs
Heidi Lithén

16.00

Avslutning

Katarina Larsson är förskollärare och har arbetat som det
i mer än 20 år. Idag jobbar hon som utbildare för
Lärarfortbildning AB vilket innebär att hålla utbildningar
och kurser för förskolepersonal i frågor som rör deras
vardag. Stort fokus på pedagogisk dokumentation,
systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiska miljöer.
Katarina har arbetat på Lärarfortbildning i sju år och
tycker det är väldigt spännande och roligt att möta
engagerade pedagoger runt om i landet. Hon är också
utbildad journalist på JMK, Stockholms universitet.
Vi möter föräldrar med olika bakgrund och erfarenheter,
därför behöver alla som arbetar på daghem och i förskolan kunna beskriva och
synliggöra det vi gör på ett varierat sätt. Det är en utmaning att skapa förståelse
för det barnen är med om på dagarna och samtidigt möta upp föräldrars
förväntningar på ett lyhört och professionellt sätt.
Att gå från information till dialog? Den dagliga kontakten lägger grunden för
föräldrars delaktighet. Hämtningar och lämningar, information och annan
dokumentation. Hur använder vi dessa möten och sammanhang på bästa sätt?
Hur kan dokumentation hjälpa oss att bjuda in föräldrar mer till det som pågår?
En viktig nyckel till att skapa trygghet och tillit i dialogen ligger i att kunna sätta
ord på daghemmets uppdrag. Det gäller både i relation till daghemmets
verksamhet samt det enskilda barnet.
Heidi Lithén har jobbat länge som klasslärare. Nu jobbar hon på Förbundet Hem
och Skola, och möter i sitt arbete både föräldrar och pedagoger från dagis till
gymnasium.
Småbarnspedagogikens verksamhet tar avstamp i en
formulerad värdegrund som ska genomsyra dagisvardagen.
Hur synliggör vi värdegrunden för föräldrarna och hur
involverar vi dem i en diskussion om värderingar?
För att föräldrar ska känna sig delaktiga behövs en känsla av
sammanhang och gemenskap. I sin presentation ger Heidi
konkreta tips på hur man gör föräldramöten interaktivare.
Hon diskuterar också föräldraföreningsverksamhetens syfte
och möjligheter.

ANMÄLNINGAR
OCH INFORMATION
Anmälan: Senast 2.10.2017 via
http://www.sydkusten.fi/utbildning/kurser/
Plats:

Pääskytien koulu, Svalvägen 1, Borgå

Pris:

40 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och
eftermiddagskaffe samt material.

Mer info:

Matias Österberg, tfn 050-34 84 525
e-post: matias.osterberg@sydkusten.fi

OBS!

Anmälningen är bindande.
www.sydkusten.fi

