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10.5.2017  
  
Nordiskt vänortssamarbetes förskolekonferens 2017  
BARNETS MÅNGSIDIGA KOMPETENS I FÖRSKOLAN  
  
Vi vill hälsa er alla nordiska vänortskollegor varmt välkomna till Lahtis den 7.-8.9.2017!  
 
Temat för årets konferens är ”barnets mångsidiga kompetens”. Med mångsidig kompetens avses en 
helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär 
också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter och att agera på det sätt som situationen 
kräver. Målet för småbarnsfostran är att ge en god grund för att utveckla dessa förmågor. Man kan dela 
in ”mångsidig kompetens” i fem delområden, som även går in i varandra: förmåga att tänka och lära sig, 
kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet och digital kompetens samt 
förmåga att delta och påverka.  
  
Vi kommer under konferensen bl. a. att få lyssna på en föreläsning av professor Lasse Lipponen på 
Helsingfors Universitet. Ni kan bekanta er med honom här: 
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/lasse-lipponen(53eaf18d-c091-43c8-8a17-2550bfa4575e).html 
Förutom föreläsningen så blir det studiebesök, workshops och ett par miniföreläsningar kring samma 
tema. Och naturligtvis äter vi en god middag tillsammans i slutet av konferensen!  
  
Som konferensanläggning fungerar det nyrenoverade Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone som ligger 
mitt i centrum. Vi har förhandsreserverat rum för alla deltagare på hotellet. Vi tror att det kan vara riktigt 
trevligt att bo nära varandra och det som händer.  
Hotellpriserna för konferensdeltagarna är: 95 euro enkelrum och 115 euro dubbelrum / dygn. 
Bokningsreferens är ”Nordic Conference” senast 31.5.17. För bokning av rum, kontakta hotellet:   
tel. +358 20 1234654 email: sales.hameenmaa@sok.fi, www.sokoshotels.fi)  
  
Anmälningar till konferensen görs senast den 31.5.2017 via den här länken 
https://link.webropolsurveys.com/S/1A0DD61816EBC4D5. Program samt beskrivning av workshops 
och studiebesök medföljer som bilaga. Varje deltagare väljer två ”paket” bestående av 
workshop+studiebesök, dvs ett paket/konferensdag.  

 
Konferensavgiften är 250 euro och den betalas senast den 31.5.17. 
Nordea Pankki Suomi Oyj. Bankens adress: Aleksanterinkatu 18, 15110 Lahti. 
IBAN: FI90 2028 3800 0314 50 BIC: NDEAFIHH. Skriv i meddelandefältet: Conference 2017 
 
Ännu en gång, välkomna till vänortskonferensen 2017 i Lahtis!  
  
Karin Ihalainen      Mika Harju  
rektor, medlem i sekretariaet   dagvårdschef, medlem i sekretariaet  
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