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► KONFERENSPROGRAM

  Torsdag 10 september

08.30-09.00 registrering och kaffe

09.00-09.30 Välkommen till Västerås!
 Stadsdirektör Bo Dahllöf.
 Musikaliskt inslag med WORK-orkestern från  
 Kulturskolan.

09.30-10.30 susanne kjällander, Fil dr i didaktik
 Förskolan ”goes digital”

Susanne Kjällander är Fil Dr i didaktik på Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms 
Universitet och arbetar som förskollärarutbildare, lektor, 
forskare, författare och föreläsare.

Dr Kjällander har drivit flera stora forskningsprojekt om 
digitalisering av utbildning varav två projekt handlar 
om lärplattor i förskolan: ”AppKnapp” och ”Plattan i 
mattan”. I sin föreläsning illustrerar och problemati-
serar hon digitaliseringen av förskolan med empiriska 
exempel ur sitt eget gedigna forskningsmaterial. 
Exemplen visar hur förskollärare designar för barnens 
utforskande, lärande och lek med digitala miljöer och 
såväl spel- som skapande-appar för till exempel språk 
och naturvetenskap. Även de allra minsta barnen gör 
motstånd mot den didaktiska designen och posi-
tionerar sig som producenter istället för konsumenter 
av digital media genom att designa sitt eget lärande i 
teckensystem såsom film, ljud, bild och musik. Barnens 
handlingsutrymme vidgas och förskollärarna utforskar  
tillsammans med barnen. Föreläsningen avslutas i 
en diskussion om möjligheter och utmaningar med 
 digitaliseringen av förskolan.

10.30-11.00 Paus med frukt och digitalt tankeutbyte
 http://padlet.com/copiad71/norsamby2015

11.00-12.00 Föreläsningen fortsätter

12.00-13.00 Lunch i restaurang Ovalen

13.15-14.15 Workshop 1

14.15-14.45 kaffe och tankeutbyte på plan 2

14.45-15.45 Workshop 2

19.00-24.00 Jubileumsmiddag på Aros Congress Center i  
 evenemangshallen
 Kvällens jubileumsvärdar Andreas & Sussie.
 Underhållning med Duo Jag.



  Fredag 11 september

08.15 samling på Fiskartorget framför stadshuset

08.30 Bussar avgår från Fiskartorget

09.00-12.15 Benchmarking på förskolor inkl kaffe och lunch
I år prövar vi något nytt i Västerås. Istället för traditio-
nella studiebesök erbjuder vi ett fördjupat verksam-
hetsbesök på våra förskolor i Västerås. Det betyder att 
deltagarna, som går två eller tre, besöker en förskola 
under förmiddagen.

Besöket innehåller en inledning av förskolechef eller 
utsedd medarbetare, där enhetens mål och arbete kring 
digitala verktyg, administrativt och i verksamheten för 
barnen i lek och lärande presenteras. Deltagarna bjuds 
också på kaffe. Därefter går del tagarna ut på respektive 
avdelning och deltar i  aktiviteter med modern teknik 
integrerat i lek och lärande. Lunch  serveras på för skolan 
från  klockan 11.30, med tid  avsatt för reflektion innan 
 besöket avslutas. 

12.30  Bussarna går tillbaka till Aros Congress Center 

13.15-14.15 digital utveckling i Västerås stads förskolor – 
 alla ska med! hur driver vi tillsammans en likvärdig 
 förskola med kunskaper för framtiden?

Majja Neverland, utvecklingsledare, 
Fredrik Söderlund, IKT-mentor

Hur leder man utveckling så att den når ut till alla 
och ger önskad effekt? Vilka strategier och vilken 
 orga nisation behövs?
Utvecklingsledare Majja Neverland och förskolechefer 
beskriver arbetet i Västerås stads för skoleverksamhet 
från den första målbilden och pilotverksamheten till hur 
skolutvecklingen blir en del av ett systematiskt arbete 
på den enskilda förskoleenheten.
Fredrik Söderlund, IKT-mentor, berättar om sitt uppdrag 
som IKT-mentor för förskolan i Västerås, hur upplägget 
ser ut med nätverksgrupper, lärcoacher, utbildningar. En 
tjänst och ett arbetssätt som ger många olika vinster.

14.15-14.45 utvärdering
Vi reflekterar gemensamt över konferensdagarna och 
vänortssamarbetet. Utvärderingen sker digitalt via 
mobiltelefon, ipad eller dator.

14.45-15.15 kaffe i restaurang Ovalen
konferensen avslutas, överlämnande till
värdkommun 2016

15.15-15.45 styrgruppsmöte



► WORKSHOPS 
Varje deltagare går på två workshops.
Läs mer om innehållet i alla tio workshops i bilagan.

1. To learn more and more
Leader: Arnar Yngvason, preschool teacher, Iðavöllur Akureyri
twin town: Akureyri
This lecture will be in English

2. IKT ökar föräldrarnas delaktighet i daghemmens vardag
Ledare: Mari Timonen, vice daghemsföreståndare, Kanerva daghem,
och Anu Nieminen, vice daghemsföreståndare, Jalkaranta daghem
Vänort: Lahti

3. Forældre og IT – vores rolle som professionelle
Ledare: Michael Nielsen, daginstitutionsleder, och Hanne Pedersen, 
pædagog, Forældreinddragelse Helsted Børnehus
Vänort: Randers

4. Prosjekt nettbrett – språkopplæring for  
 minoritetsspråklige barn
Ledare: Turid Stette, pedagogisk leder, Ellingsøy barnehage, och 
Edna-Kristin Rodt, pedagogisk leder, Storhaugen barnehage
Vänort: Ålesund

5. IKT och demokratiarbetet i förskolan
Ledare: Anton Fagergren, förskollärare, Bifrostens förskola
Vänort: Västerås

6. Digitala verktyg som tillägg i barns hundraspråklighet
Ledare: Maria Ekman Löwdin och Annika Sidén, förskollärare, 
Förskolan Emilia Öst
Vänort: Västerås

7. Hur gör vi föräldrarna delaktiga i deras barns vardag 
 och verksamhetens mål?
Ledare: Åsa Fröjd, förskollärare, Tegnérgårdens förskola
Vänort: Västerås

8. Digital plattform – ett sätt att synliggöra barnens och 
 verksamhetens utveckling i ett samarbete med föräldrar
Ledare: Anna Lindström och Cecilia Larsson, förskollärare, 
Förskolan Pomperipossa
Vänort: Västerås

9. Lärplattan som stöd för språkutveckling
Ledare: Jesper Tatti och Paula Bringstål, förskollärare, Vallby förskola
Vänort: Västerås

10. Leka sig till läsning med hjälp av lärplattan
Ledare: Fredrik Söderlund, förskollärare, specialpedagog och 
IKT-mentor, Västerås stads skolverksamheter
Vänort: Västerås



► TidiGARE KONFERENSER
2001  randers
Det nordiske børneperspektiv och pædagogisk dokumentation

2002  Västerås
Kvalitets- och/eller serviceutveckling i dagens förskola?

2003  Akureyri 
Den moderne barndom som udfordring – Að mæta barni nútímans

2004  ålesund  
Den reflekterende pedagog – en ressurs som ikke kan unnværes 
i framtida

2005  randers
Relations kompetence – fra fejlfinding til anerkendelse

2006  Västerås 
Olika – Lika – Jämlika – Med genusperspektiv i förskolan

2007  Akureyri 
Kulturelle udtryksformer

2008  ålesund 
Barns medvirkning i førskolen

2009  randers  
Socialt udsatte børn i nordiske børnehaver

2010  Västerås  
Matematik har många språk, språk- och matematikutveckling
i förskolan

2011  Akuryeri     
Leg for livet

2012  Lahti           
Världen förändras – hur går det för barnen i de nordiska förskolorna?

2013  ålesund      
Liv og læring i de tidligste år – med fokus på de yngste barna

2014  randers      
Sundhed, bevægelse og udeliv, pædagogens rolle

2015  Västerås     
Modern teknik i barns lek och lärande

SKOLVERKET  www.skolverket.se

SKOLINSPEKTIONEN  www.skolinspektionen.se

SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN  www.spsm.se

VÄSTERÅS STAD  www.vasteras.se



Pr
od

uk
tio

n:
 V

äs
te

rå
s 

st
ad

, s
er

vi
ce

pa
rt

ne
r  

 8
35

10
4 

  2
01

5-
09

► PRAKTiSKA UPPLYSNiNGAR
Anmälan
Digital anmälan, länk finns på www.norsamby.randers.dk

konferensavgift:  SEK 2 500
sista anmälningsdag:  31 maj 2015

Konferensen har ett begränsat antal platser. Arrangören förbehåller 
sig rätten att vid behov fördela platserna, så att varje vänort får ett 
visst  antal platser. I övrigt behandlas anmälningarna i den ordning de 
kommer in. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega vid 
förhinder.

konferensavgiften betalas senast den 15 juni till:
Västerås stad
Bankgiro 356-6692
Ange referenskod BUNML01

Bank Swedbank
BIC SWEDSESS
IBAN SE8780000 84244 104113 6001

Konferensinformation
Monika Löving Nilssen
Telefon +46 21 39 26 28
monika.loving.nilssen@vasteras.se
www.vasteras.se

Turistinformation
Västerås Turistbyrå
Kopparbergsvägen 1
Telefon +46 21 39 01 00
visit@vasteras.se
www.visitvasteras.se


