
Nordiskt vänortssamarbete

i förskolan 2019-2022

Akureyri Lahtis Randers Västerås Ålesund



Syfte

Sedan 2001 arrangeras varje år en nordisk förskolekonferens.

Konferensen har som uppgift att bevara traditionen av erfarenhetsutbyte 
mellan pedagoger som arbetar i förskoleverksamhet i de nordiska vänorterna:

• Akureyri, Island

• Lahtis, Finland

• Randers, Danmark

• Västerås, Sverige

• Ålesund, Norge



Mål

Målet är att utveckla och stärka den nordiska förskoleverksamheten genom 
att fokusera på nuvarande och framtida pedagogiska satsningsområden i 
vänorternas förskolor.

Pedagogerna uppmuntras också till att besöka varandras förskolor och genom 
praktiskt arbete bidra till att utbyta erfarenheter, kunskap och kompetens 
med varandra. På det sättet får vi en gemensam bild av förskolan i Norden.



Om samarbetet

Det nordiska samarbetet är unikt för förskolan. Det förenar de nordiska 
vänorterna och ger en gemensam bild av att förskolan är stark i Norden. Varje 
konferens ger deltagarna nya erfarenheter, kunskaper, insikter och idéer om 
förskolan. Att samarbetet fortsätter efter 20 år visar att det är ett lyckat 
koncept.

Vi hoppas att pedagoger, chefer, utvecklingsledare, strateger, förvaltnings-
chefer och politiker vill fortsätta stötta det nordiska vänortssamarbetet i 
framtiden. Att vi kan bidra med nya tankar och inspiration som kan ge mod, 
tro, hopp och nya perspektiv på vårt arbete med barn. Att vi alla kan fortsätta 
glädjas åt att dela kunskap och bli inspirerade genom det nordiska 
samarbetet.



Upplägg

Den nordiska förskolekonferensen bygger på tre delar:

• Gemensam forskningsbaserad huvudföreläsning

• Föreläsningar/workshops där  vänorterna bidrar med ledare

• Studiebesök i förskolor

Temat löper som en röd tråd genom alla tre delar.

Varje konferens utvärderas, så att vi kan utveckla konceptet. Vi säkerställer 
kvaliteten och gör konferenserna ännu bättre.
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När och var

När: Torsdag och fredag den 22-23 september 2022

Var: Randers, Danmark

Hotell:
Hotel Randers, Torvegade 11

Pris hotell:
Pris per natt i enkelrum: 1 050 danska kronor inklusive morgonmat
Pris per natt i dubbelrum: 1 370 danska kronor inklusive morgonmat

Konferenslokal:
Værket, Sven Dalsgaards Plads 1

Konferensavgift: 2 000 danska kronor

Inbjudan med program och anmälan läggs ut: 16 maj 2022
Sista anmälningsdag: 20 juni 2022

https://www.hotelranders.dk/
https://vaerket.dk/


Tema i Randers 2022

Forældreinddragelse i nordiske dagtilbud 

- Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns 
udvikling og læring medvirke til en god barndom?



Föreläsningar

Vi arbejder på en eller to hovedforelæsere, som dels kan sige noget om 
forældregeneration og børneliv anno 2022 dels sige noget om opgaven i 
samarbejdet med forældre i dagtilbud 2022.

Ledare för föreläsningar/workshops tar med presentationen på en 
minnessticka, ett USB-minne.



Förslag workshops:
Hvad behøver man for forældresamarbejdet omkring 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?
• Mødesteder med forældre/hvor mødes forældre og pædagoger.
• Tværprofessionelt forældresamarbejde. (Sverige)
• Multikulturelt forældresamarbejde. (Norge)
• Digitale redskaber i udviklingen af forældresamarbejdet. (Island)
• Forældresamarbejdet i udviklingen/udbygningen af førskoler. (Finland)
• Meningsfuld information i forældresamarbejdet. (Sverige)
• Den gode forældresamtale. (Finland)
• Samarbejde med forældre om børns sprog eller andre temaer fra den 

pædagogiske læreplan. (Danmark)
• Børn i udsatte positioner. (Island)
• Sammenhæng ved overgange i børns liv. (Norge)
• Den gode start på børnelivet i dagtilbud. (Danmark?)
• Forældresamarbejd omkring børns leg.
• Utomhuspædagogik med forældrene.



Språk på konferensen

Det ska framgå i inbjudan att vi talar skandinaviska på konferensen, med stöd av 
engelska eller med tolk.

Det ska framgå i beskrivningen av föreläsningen/workshopen vilket språk som 
talas.

Före huvudföreläsning och föreläsningar/workshops ska en kort 
sammanfattning finnas tillgänglig på engelska för den som önskar.

Föreläsare och workshopledare måste tänka på att deltagarna kommer från alla 
nordiska länder och därför tala sakta och tydligt.

En del av utbytet är att lyssna på andra språk, lära sig förstå och säga några ord.



Möjlighet att söka bidrag

Nordplus – sista ansökningsdag 1 februari

Danmark https://www.ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-
udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/nordplus

Finland http://www.nordplusonline.org/Contact/FINLAND

Island https://www.rannis.is/sjodir/menntun/nordplus/nordplus-junior/

Norge http://www.nordplusonline.org/nor/Kontakt/NORGE

Sverige https://www.utbyten.se/program/hitta-ratt-program/

Olika möjligheter

• Nordplus Junior

• Jobshadowing

• Studyvisit

https://www.ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/nordplus
http://www.nordplusonline.org/Contact/FINLAND
https://www.rannis.is/sjodir/menntun/nordplus/nordplus-junior/
http://www.nordplusonline.org/nor/Kontakt/NORGE
https://www.utbyten.se/program/hitta-ratt-program/


Tidigare konferenser

2019 Västerås Barnets bästa – Hur arbetar de nordiska förskolorna med huvudprinciperna i 
barnkonventionen?

2018 Ålesund Styrken i den nordiske barnehagetradisjonen – Hva er det som gør den så unik?

2017 Lahtis Barnets mångsidiga kompetens i förskolan

2016 Akureyri Barnets sidste år i børnehaven – på vej i skolen

2015 Västerås Modern teknik i barns lek och lärande

2014 Randers Sundhed, bevægelse og udeliv, pædagogens rolle

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

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

2011 Akureyri Leg for livet

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

2009 Randers Socialt udsatte børn i nordiske børnehaver

2008 Ålesund Barns medvirkning i førskolen

2007 Akureyri Kulturelle udtryksformer

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

2005 Randers Relations kompetence – fra fejlfinding til anerkendelse

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



Tidigare konferenser forts

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

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

2001 Randers Det nordiske børneperspektiv och pædagogisk dokumentation



Konferensbudget

Varje vänort bidrar ekonomiskt för att den årliga konferensen ska kunna 
genomföras. Den avgift som varje vänort betalar för sina deltagare ska täcka 
kostnader som lokaler, gemensam föreläsare, transporter, gemensam middag och 
övrig förtäring.

Varje konferens har i genomsnitt haft cirka 150 deltagare och en budget på cirka 
300 000 danska kronor för att täcka ovanstående kostnader.

Konferenspris: 2 000 danska kronor per deltagare

Värdlandet kan ha flest antal deltagare eftersom de är på hemmaplan. Övriga 
länder bidrar med 10-40 deltagare var för att konferensen ska gå ihop ekonomiskt.

150-200 deltagare är ett bra antal med tanke på lokaler och transporter samt 
studiebesök och föreläsningar/workshops.



Nordisk styrgrupp

Den nordiska styrgruppen planerar, genomför, följer upp och utvärderar 
konferenserna.

I styrgruppen ingår två personer från varje vänort, totalt tio personer.

Planeringsmöten genomförs två dagar varje år i november. Mötet sker i 
huvudstaden i det land som ska vara nästa värdkommun. Det betyder att 
Akureyri planerar för styrgruppens möte i Reykjavik i november 2022 inför 
konferensen i Akureyri 2023.



Representanter i styrgruppen

Akureyrarbær

Anna Lilja Sævarsdóttir

Leder Leikskólinn Iðavöllur

annalilja@akmennt.is

Inda Björk Gunnarsdóttir

Leder Leikskólinn Kiðagil

indabjork@akmennt.is

Lahtis stad

Mika Harju

Head of Day Care Centres

mika.harju@lahti.fi

Randers Kommune

Michael Nielsen

Leder Helsted Børnehus

michael.nielsen@randers.dk

Västerås stad

Ulrika Adamsson

Biträdande verksamhetschef barn- och utbildningsförvaltningen

ulrika.adamsson@vasteras.se

Monika Löving Nilssen

Kommunikatör stadsledningskontoret

monika.loving.nilssen@vasteras.se

Ålesund kommune

Turid Irene Sandnes

Rådgiver Opplæring

turid.irene.sandnes@alesund.kommune.no

Haldis Iren Gundersen

Verksemdsleiar Barnehagar Ålesund vest

haldis.iren.gundersen@alesund.kommune.no


