INBJUDAN till nätverkskonferens 27 mars 2019 i Helsingborg
Förskolechefens uppdrag – med fokus på att tydliggöra yrkesroller och ansvar

Innehåll:

Konferensens temaområde ingår i
Skolinspektionens kvalitetsrapporter:
Förskolechefens ledning, Förskolans
pedagogiska uppdrag samt Förskolans kvalitet
och måluppfyllelse

TID
Onsdag 27 mars 2019
kl.9.00 – 16.00
Registrering och kaffe från kl.
8.30
Programtider för dagen i bifogad
fil.

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-ochvagledning/forskolan/publikationer--webbinarium/

Program:

Inledning, representant för Helsingborg stad.
Från Skolinspektionens kvalitetsrapporter till
Lpfö 2018 – med fokus på förskolechefens
uppdrag att tydliggöra yrkesroller och ansvar
Gertrud Wede
Återkoppling
Att tydliggöra yrkesroller och ansvar –
utmaningar och möjligheter för förskolechefen
Annika Palmgren, Gertrud Wede, Maria
Wimmerstedt
Jämställdhet är en arbetsmiljöfråga – Maria
Sundqvist
Efter varje presentation följer ett kollegialt
samtal med erfarenhetsutbyte.

PLATS
Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B, 254 57
Helsingborg
Ta bussen eller tåget
Närmaste busshållplats är
Regementsvägen
Länk till Skånetrafikens webbplats
https://www.skanetrafiken.se/
Behöver du ta bilen finns flera
parkeringsplatser på baksidan av
byggnaden.

Helsingborg stad bjuder på kaffe och förtäring
fm. och em.

MÅLGRUPP

Skolledare i förskola hos fristående och
kommunala huvudmän.

Lunch kan intas på någon av de restauranger
som ligger i nära anslutning till
konferenslokalen:
Restaurang Dahlberg, (Helsingborg Arena)
Mellersta Stenbocksgatan 14, traditionell
husmanskost gjord på lokala råvaror.
https://hbgarena.se/dagens-lunch-padahlberg/
Holy Greens, Garnisonsgatan 22, (sallader med
närodlade och ekologiska råvaror)
https://holygreens.order.leeroy.se/holygreens/
store/124495
Rodis Pizzeria och Krog, Blåkullagatan 5
(Pizza, sallad, kebab)

Konferensen är kostnadsfri.

Tag gärna med din surfplatta eller dator så
slipper vi alla att arbeta med
pappersdokumentation.

Varmt välkomna!

ANMÄLAN

Senast till den 18
mars 2019 till
info@foerskolechef.se
Vänligen ange namn och
eventuellt behov specialkost
till kaffe och förtäring fm.
och em.

ARRANGÖR
Nordiska professionsnätverket
Skolledare i förskolan.
FÖREDRAGANDE
Annika Palmgren, skolutvecklare
inom förskolans utbildning och
undervisning, har arbetat med
nationell skolutveckling inom
bland annat naturvetenskap och
kvalitetsutveckling i förskola.
Maria Sundqvist,
arbetsmiljöingenjör och leg
sjuksköterska.
Gertrud Wede, skolutvecklare
inom förskolan, tidigare
förskolechef och
förvaltningsstrateg, har arbetat
som utredare i delar av
Skolinspektionens
förskolegranskning 2015-2017.
Maria Wimmerstedt,
förskolechef med erfarenhet av
långsiktig kvalitetsutveckling.

