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Att leda och utveckla  

FRAMTIDENS FÖRSKOLA
Kvalitet och uppföljning • Ledarskap • Det pedagogiska uppdraget

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
4 Kungsbacka kommun
4 Linköpings kommun
4 Malmö stad
4 Hudiksvalls kommun
4 AcadeMedia

MODERATOR OCH FÖRELÄSARE

Lars Gustafsson 
Föreläsare och  
konsult inom skol- och  
förskoleutveckling

SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNING

Att leda ett effektivt utvecklingsarbete i förskolan
Hur du tillsammans med personalen skapar goda förutsättningar 
och får till processer för varje barns lärande och utveckling
Under ledning av  
Monika Törnsén, dr i pedagogik, Umeå universitet

KEYNOTE SPEAKER
Ingrid Pramling  
Samuelsson  
Professor i pedagogik 
Göteborgs universitet

Hur blir förskolan  
mer jämlik?

SPECIELLT INBJUDEN

Matz Nilsson 
Ordförande 
Sveriges Skolledarförbund

SPECIELLT INBJUDEN

Inger Fält 
Universitetsadjunkt 
Linnéuniversitetet

SPECIELLT INBJUDEN

IngBeth Larsson 
Fil.dr och projektledare 
Skolinspektionen

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens förskola – förutsättningarna och arbetssätten för att lyckas med uppdraget

• Utveckla med sikte på jämlikhet – så skapar du en kvalitativ och likvärdig förskola

• Förskolans pedagogiska uppdrag –  läroplansmål, organisation, ledarskap och pedagogik

• Kvalitetsuppföljning baserad på forskning – så följer du upp och dokumenterar barns lärande

• Förskolechefen –  att leda förändring och göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet



ONSDAG 20 SEPTEMBER

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Moderator Lars Gustafsson, föreläsare och konsult 
inom ledarskap samt skol- och förskoleutveckling, hälsar 
välkommen till konferensen

Lars Gustafsson är en mycket uppskattad föreläsare 
och utbildare som utmanar och ger nya perspektiv på 
ledarskap, medarbetarskap och kvalitetsarbete. Lars har 
en gedigen praktisk erfarenhet från skolvärlden och har 
erhållit många olika kvalitetsutmärkelser och ledarskaps-
priser för sitt arbete.

EXPERTANFÖRANDE
09:10 ”Våga stå på barnen sida” – hur blir förskolan 
mer jämlik?
• Det är stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna i Sverige  

– hur blir förskolan mer jämlik?
• Skollagen och alla barns rätt till likvärdiga förutsättningar till 

lärande och utveckling – vad innebär det?
• Läroplanen och förskolan som en det av utbildningssystemet  

– vad betyder det för uppdraget?
• Undervisning i förskolan – hur ska vi se på det?
• Strategier som leder till förändring – 5 områden som din  

verksamhet måste arbeta med för att ta förskolan i rätt riktning

Ingrid Pramling Samuelsson
Professor i pedagogik
Göteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning 
mot de tidiga barnåren och är verksam vid institutionen för  
pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. 
Hennes forskning är inriktad på barns tidiga lärande samt förskolans 
innehåll. Ingrid är också världsordförande för OMEP International.

10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:40 Förskolechef – ett ledaruppdrag i förändring
• Vad innebär det ideala ledarskapet i förskolan? 
• Vad säger skollag och läroplan om förskolechefens uppdrag? 
• Förskolechefen – Sveriges viktigaste ledare –  vad behövs i form 

av förutsättningar och stöd för att lyckas med uppdraget?

Matz Nilsson
Ordförande
Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson är förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund 
sedan 2012 och var tidigare utbildningsdirektör i Malmö. Matz  
sitter med i den av regeringen utsedda Skolkommissionen. Han blev 
medlem i Sveriges Skolledarförbund 1997, var under några år vice 
ordförande i Blekingedistriktet och har ingått i förbundets centrala 
framtidsgrupp. Matz har också varit internationell informatör där han 
bland annat arbetade med demokratiseringsprocessen i Sydafrika.

PRAKTIKFALL
11:20 Att framgångsrikt organisera och leda en  
förskola i förändring
• Att skapa en högkvalitativ och likvärdig förskola – så antar vi 

utmaningen
• Hur få till en styrkedja som ger de bästa förutsättningarna och 

stödet till förskolecheferna?
• Hur kan man leda på ett sätt som gör pedagogerna delaktiga i 

förändringsarbetet?
• Hur utvecklar man mötet med barnet så att hen får inflytande 

både på sin undervisning och på sin utbildning?

Annika Lovén Samuelsson
Verksamhetscontroller
Kungsbacka kommun 

Katarina Skoogsberg
Förskolechef
Kungsbacka kommun

Annika Lovén, verksamhetscontroller och Katarina Skoogsberg, 
förskolechef berättar hur Kungsbacka kommun förändrar barn- 
gruppernas storlek utifrån Skoverkets riktmärke genom att tänka nytt 
inom en given ram. Detta innebär nya sätt att se sin arbetstid, att 
bryta triaderna i arbetslagen och att få en förskola på vetenskaplig 
grund när man gör sin nya organisation. Under anförandet belyser de 
förändringarna och konsekvenserna både ur huvudmannens och ur 
förskolechefernas perspektiv. Några av de gemensamma faktorerna i 
förändringsarbetet är att förskolecheferna utgår från de barn man har 
i sin förskola, tydliggör förskollärarens förändrade uppdrag och tillva-
ratar alla kompetenser i arbetslagen. Därtill, att man på varje förskola, 
ser över lärandemiljöer både inne- och utomhus. Annika och Katarina 
delar med sig av erfarenheter från en kulturförändring både inom 
organisationen, varje förskola och inom pedagogiken, där relationell 
pedagogik är ett viktigt verktyg. 

12:10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:10 Når vi hög kvalitet och måluppfyllelse i  
förskolan? 
• Vad säger Skolinspektionens granskning om förskolans  

kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten?
• Vad innebär det att ledarskap, kvalitetsarbete och  

lärandeuppdraget behöver utvecklas?
• Vad kännetecknar förskolor med hög kvalitet i det  

pedagogiska arbetet med undervisningen?

IngBeth Larsson
Fil.dr och projektledare
Skolinspektionen

Under tre år (2015-2017) har Skolinspektionen ett regeringsuppdrag 
att särskilt granska förskolan, både på verksamhetsnivå, det vill säga 
det som sker i det dagliga pedagogiska arbetet, och på styrnings- 
och ledningsnivå. IngBeth Larsson, projektledare för satsningen på 
Skolinspektionen, ger en bild av centrala resultat hittills, samt dyker 
ner lite djupare i några viktiga aspekter som åskådliggjorts i flera av 
delprojekten.
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EXPERTANFÖRANDE
13:50 Utveckla förskolan i linje med läroplansmålen 
• Skollagen och kraven på alla barns trygghet och omsorg samt 

lärande och utveckling
• Förskolans pedagogiska uppdrag  – så tar du avstamp i  

läroplanen när du lägger upp det systematiska kvalitetsarbetet
• Läroplansmål och riktlinjer – så identifierar du vilka av läroplanens 

mål och andra riktlinjer som verksamheten behöver prioritera i 
sitt utvecklingsarbete

Metoder baserade på forskning – arbetssätt för att 
synliggöra och följa upp barns lärande 
• Hur kan modeller för systematiskt kvalitetsarbete se ut, som ger 

utrymme för dokumentation av barns lärande och delaktighet?
• Hur synliggör och dokumenterar vi barns lärprocesser?
• Hur kan du utforma modeller för dokumentation av barns lärande 

i relation till läroplanen?
• Hur kan dessa tillsammans med övrig dokumentation genom 

analys och tolkning ge information om verksamhetens kvalitet?
• Hur använder du informationen och översätter till åtgärder,  

förväntade effekter och plan för uppföljning?

Inger Fält
Universitetsadjunkt
Linnéuniversitetet

Under anförandet berättar Inger Fält, universitetsadjunkt,  
Linnéuniversitet om systematiskt kvalitetsarbete i framtidens 
förskola med fokus på uppföljning av små barns lärande. Hur du 
arbetar forskningsbaserat med att synliggöra och följa upp barns 
förändrade kunnande i förskolan. 

15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:30 Hur kan vi fånga barns lärande i förskolan? 
• Uppföljning av kvalitet och lärande på flera nivåer 
• Så arbetar vi systematiskt med att synliggöra och följa små 

barns lärande

Ingela Hultin Sabel
Sakkunnig
Linköpings kommun

För att kunna synliggöra och följa små barns lärande måste man  
arbeta systematiskt på såväl huvudmannanivå som på förskolechefs-
nivå. Ingela Hultin Sabel, sakkunnig, Linköpings kommun, berättar  
om hur kommunen har utvecklat nya arbetssätt för att följa barns 
förändrade kunnande och koppla det till kvalitetsutvecklingen av  
verksamheten. Du får höra hur kommunen har utvecklat sin uppföljning 
baserat på forskning om kvalitetsuppföljning och små barns lärande. 

PRAKTIKALL
16:20 Med fokus på likvärdigheten – så leder och  
utvecklar du förskolan mot bättre resultat
• En likvärdig kvalitet i Malmö stads alla förskolor – resurshöjning 

med kvalitetsstödjare och pedagogiska utvecklingsteam
• Så har vi skapat en ny organisation för att lyckas med  

genomförandet av det pedagogiska uppdraget
• Därför fungerar det systematiska kvalitetsarbetet i praktiken och 

upplevs som enkelt att tillämpa
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Ana-Maria Deliv
Kvalitetschef förskola
Malmö stad

Malmö stad har under de senaste åren utvecklat ett kvalitets- 
uppföljningssystem för förskolan som har blivit mycket uppskattat 
av medarbetarna. Ana-Maria Deliv är kvalitetschef för förskolan  
och berättar om det systematiska kvalitetsarbetet och hur staden 
arbetar för likvärdig kvalitet i alla stadens förskolor. En viktig del i  
det arbetet är resursfördelningssystem, två nya ledningsfunktioner 
under förskolecheferna, kvalitetsstödjare och den nya organisationen 
med pedagogiska utvecklingsteam.

17:10 Moderatorn sammanfattar och avslutar den  
första konferensdagen

17:20 Den första konferensdagen avslutas

TORSDAG 21 SEPTEMBER

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Ledarskap för varje barns bästa förskola
Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en 
välskött organisation som tillsammans med barn och föräldrar 
skapar en bra förskola. Att utveckla medarbetarskap och bygga 
effektiva team är en framgångsfaktor. Att leda i ständig förändring 
och göra medarbetarna medskapande i förskolans systematiska 
förbättringsarbete är den framgångsrika förskolechefens viktigaste 
uppdrag. Hur gör vi för att engagera och utveckla varandra och hur 
bygger vi tillsammans en förskola med fokus på omsorg, utveckling 
och lärande för varje barn?

Lars Gustafsson
Föreläsare och konsult inom  
skol- och förskoleutveckling 

Lars Gustafsson har arbetat med människor för människor i  
hela sitt yrkesliv. I olika chefsroller, som konsult, utbildare och 
föreläsare har Lars arbetat med jagets, lagets och verksamhetens 
förbättringsresa, från nuläge till önskat läge. Med många olika 
uppdrag, från förskolans ledarskap och medarbetarskap till barn 
i behov av särskilt duktiga pedagoger, har Lars skaffat sig en rik 
verktygslåda att ösa ur. Lars har erhållit flera olika kvalitets- 
utmärkelser och ledarskapspriser som chef inom skolområdet.  
För mer information www.larsgustafsson.se

10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
10:50 Kvalitets- och arbetsmiljöarbete genom  
pedagogiskt ledarskap – hålla i, hålla ut, hålla fast  
och hålla om
• Det salutogena ledarskapet
• Att leda förändring genom en lösningsinriktad problemlösnings-

modell
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• Att bygga framtid genom att fokusera på möjligheterna och  
göra verksamhetsutvecklingen begriplig och hanterbar för  
medarbetarna

• Hur vi arbetar med vårt kvalitetsverktyg för att utveckla  
förskolans innehåll och genomförande samt pedagogers och 
chefers uppdragsförståelse

Annika Gabrielsson
Verksamhetschef förskola
Hudiksvalls kommun

I Hudiksvalls kommun har man tagit det systematiska  
kvalitetsarbetet vidare och kopplat det till det systematiska  
arbetsmiljöarbetet. Genom att fokusera på det salutogena samt 
arbeta lösningsinriktat, så uppnår man en långsiktighet i kvalitetsar-
betet. Annika Gabrielsson är verksamhetschef för förskola i Hudiks-
valls kommun och föreläser om vikten av att fokusera på möjlighe-
terna och göra verksamhetsutvecklingen begriplig och hanterbart 
för medarbetarna. 

PRAKTIKFALL
11:40 Så skapar du en organisation med  
medarbetarna som aktiva medskapare i  
kvalitetsarbetet
• Hur vårt fokus på långsiktighet har resulterat i ett heltäckande 

uppföljnings- och utvecklingssystem
• Så arbetar vi systematiskt med att följa varje förskolas resultat för 

att mäta kvaliteten i sin helhet och säkra likvärdigheten
• Digitala verktyg som stöttar det systematiska kvalitetsarbetet 

inom olika delar av verksamheten

Sara Lindberg
Kvalitetschef förskolor
AcadeMedia

AcadeMedias förskolor Pysslingen Förskolor och Skolor AB samt 
Vittra har arbetat i flera år med att utveckla ett heltäckande  
kvalitetssystem för att säkra en hög måluppfyllelse och en god  
undervisning i förskolan. Sara är kvalitetschef för förskolorna och 
berättar om det praktiska systematiska kvalitetsarbetet och hur 
man skapar delaktighet kring utvecklingsfrågor och förskolans  
uppdrag. Pysslingen Förskolor och Skolor AB samt Vittra blev  
nominerade till kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola 2016”.

12:30 Lunch och nätverkande

13:30 SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNING

Att leda ett effektivt utvecklingsarbete  
i förskolan
Hur du tillsammans med personalen skapar goda 
förutsättningar och får till processer för varje barns 
lärande och utveckling
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Nominerad till  utmärkelsen  ”Bättre skola 2016”

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrens-
kraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkom-
mande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta 
oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en utställningsplats?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga 
relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen  
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen
• Din roll som ledare och utvecklare av framtidens  
 förskola – förutsättningar för att lyckas med  
 uppdraget

• Lyssna till ledande forskare och intressanta  
 praktikfall – strategier och arbetssätt för att nå en  
 mer likvärdig och högkvalitativ förskola

• Uppdatera dig på det senaste inom tillämpning  
 av läroplanen, riktlinjer och förskolans uppdrag

• Hur du leder en förskola i förändring där  
 medarbetarna är delaktiga och känner  
 engagemang för utvecklingsarbetet

• Förskolans pedagogiska uppdrag – forsknings- 
 baserade metoder för att följa upp och  
 dokumentera barns förändrade kunnande

• Organisation, styrkedja och tydliggörande av  
 roller för att lyckas med kvalitet och lärande i  
 förskolan

• Ökade kunskaper om hur du arbetar med  
 systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med  
 forskning och beprövad erfarenhet

• Möjlighet att delta på en fördjupning om effektivt  
 utvecklingsarbete i förskolan med fokus på att  
 leda mot ökat lärande i förskolan

• Nätverka och utbyt erfarenheter med dina bransch- 
 kollegor i kommunerna och ute i förskolorna
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 TORSDAG 21 SEPTEMBER – SEPARAT BOKNINGSBAR FÖRDJUPNING

Att leda ett effektivt utvecklingsarbete i förskolan
Hur du tillsammans med personalen skapar goda förutsättningar och 
får till processer för varje barns lärande och utveckling

Förskolans utmaning är att uppfylla alla läroplansmål. Du som förskolechef, pedagogisk handledare eller utvecklingsledare 
har en viktig uppgift i att driva utvecklingsarbetet. Därför har Ability Partner tagit fram fördjupningen ”Att leda ett effektivt 
utvecklingsarbete i förskolan” som fokuserar på hur du tillsammans med personalen skapar goda förutsättningar och får till 
processer för varje barns lärande och utveckling.

Under ett interaktivt fördjupningspass fokuserar vi på pedagogiskt ledarskap, förändringsledarskap och utveckling av  
förskolan i enlighet med skollag och läroplan.

Ur innehållet:

• Att som chef och pedagogisk ledare i förskolan leda förändring och utveckling i förskolan som organisation

• Att i rollen som chef och ledare arbeta med förskolans kultur, struktur och personalens olika roller

• Att utveckla personalens förmåga att bedriva utvecklingsarbete på vetenskaplig grund

• Att systematiskt granska förutsättningar, prioritera mål, utveckla och kvalitetssäkra processer samt  
 undersöka om verksamheten främjar varje barns lärande och utveckling

Under ledning av:
Monika Törnsén, dr i pedagogik, Umeå universitet med intresse för framgångsrikt ledarskap i förskolan 
och skolan som organisation. Monika har varit verksam i den statliga rektorsutbildningen i drygt 20 år. Numera 
arbetar hon med förskolechefer och rektorer i sitt uppdrag som skolledarutvecklare i Luleå kommun.

Hålltider för fördjupningen:

13:30 Fördjupningen påbörjas

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

15:20 Fördjupningen fortsätter

16:30 Fördjupningen avslutas

Sagt om Ability Partners tidigare konferenser mot förskolan:

”Mycket bra! Varierande föreläsningar  och bra kvalitet!”

”Alla föredrag var mycket intressanta!”

”Många intressanta föreläsningar som  tog upp nya arbetssätt”
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Konferenskod: OFF1429

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

ATT LEDA OCH UTVECKLA FRAMTIDENS FÖRSKOLA

Tid 
Konferens  
20-21 september 2017

Fördjupning 
21 september 2017

Plats 
Piperska Muren 
Scheelegatan 14 
Stockholm
Tel: 08-545 538 30

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 20-21 september 2017  Fördjupning 21 september

Förnamn Efternamn  e-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 19 maj Boka senast 1 september Ordinarie pris

KONFERENS 5.990 kr 6.990 kr 6.990 kr

FÖRDJUPNING 2.490 kr 2.490 kr 2.490 kr

KONFERENS + FÖRDJUPNING 6.980 kr 7.980 kr 9.480 kr

1.000 kr rabatt

2.500 kr rabatt
1.500 kr rabatt


