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VISION – Framtíðarsýn
TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA
• Att ledare inom nordisk förskola 0-6 år vidareutvecklar och stärker sin

yrkesroll genom kunskap och kompetens om utbildningsystem och olika
pedagogiska inriktningar i de nordiska länderna, vilket långsiktigt
underlättar förflyttning över gränserna för barn och vårdnadshavare samt
yrkesverksamma inom förskolan i Norden.
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SYFTE – Tilgangur
• Att stärka och synliggöra nordiska ledare i förskolan i sitt professionella
uppdrag, med utgångspunkt från lagstiftning, regelverk, läroplan och
kvalitetsutredningar från statliga myndigheter inom utbildning i de
nordiska länderna.
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STRATEGIER – Aðferðir
• Utforska och kommunicera innehåll, likheter och olikheter i förskolans
läroplaner och övriga styrdokument i de nordiska länderna.

• Studera och kommunicera kulturella likheter och olikheter i de nordiska

länderna och hur dessa påverkar förskolans utbildning och undervisning.

• Synliggöra praxis i nordisk förskola.
• Professionsfrågor, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet är
prioriterade områden.
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LÅNGSIKTIGA MÅL – Langtíma markmið
• Att skapa ett långsiktigt och bestående nordiskt nätverk för ledare i

förskola för att lära av och med varandra och i samverkan vidareutveckla
en nordisk förskola.

• Att skapa återkommande mötesplatser, fysiska eller digitala för nordiska
ledare i förskolan med kompetensutveckling genom föreläsningar och
kollegiala samtal.

• Att sprida nätverkets arbete och erfarenheter i alla nordiska länder.
• Att på sikt utöka nätverket till att omfatta även de baltiska länderna.
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INTRESSENTER – Hagsmunaaðilar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn och vårdnadshavare i nordisk förskola
Fackliga organisationer
Föreningen Norden
Kommuner och landsting i respektive nordiskt land
Nordiska rådet
Nordplus
Ledare i förskolan i nordisk förskola
Utbildningsmyndigheter i respektive nordiskt land
Utbildningsdepartementet i respektive nordiskt land
Yrkesverksamma i förskolan i nordisk förskola
Övriga aktuella aktörer och organisationer
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ORGANISATION – Skipulagsheild
• Projektägare Hveragerdi kommun, Island
• Nordisk strategigrupp med representanter från Finland, Danmark, Norge,
•

Island och Sverige.
I en förlängning inbjuds även Färöarna, Grönland, Åland och de Baltiska
länderna.

• Projektteam sätts samman i respektive nordiskt land.
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Ekonomi – Fjármál
• Medel behöver sökas för resor, kost, logi och konferenskostnader.
• Medel behöver också sökas för all administration av projektet.
• Konferensorganisationen kräver särskilt avsatta medel.
• Arbetsmaterial, digitala verktyg, drift och teknisk support behöver också
rymmas i budget
Långsiktigt ska verksamheten till stor del vara självbärande

•
• Eventuellt överskott ska återföras till nätverket för att finansiera fortsatt
utvecklingsarbete.
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AKTIVITETER – Virkni - starfssemi
• Konferenstour med fysiska och/eller digitala möten, Norden runt 2020-2024.
• Kollegialt lärande i nordiska möten i fysiska och digitala forum.
• Upprätta en hemsida, en digital plattform samt en digital kunskapsbank.
• Kontinuerligt skriva och publicera artiklar och sprida information om
nätverket i norden.
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Eftirfylgni og mat á starfinu
• Vid nordiska strategigruppens möten, efter varje konferens samt efter
projekttidens slut.

• Utvärdering görs i digital form.
• Projektplanen följs upp och uppdateras årligen.
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Strategigruppen för Nordisk förskola
Stýrihópur fyrir Norrænan leikskóla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva Heger – Utvecklingschef vid Barnehagenett – NORGE
Tommy Larsen – Daglig leder Stenrød Barnehage Halden – NORGE
Gøril Bjerknes Pedersen – Etatssjef Barnehageetat Fredrikstad kommune – NORGE
Gunnvör Kolbeinsdóttir – Förskolechef, Leikskólinn Óskaland – Hveragerdi kommun – ISLAND
Þórunn Gyða Björnsdóttir – Förskolechef, Leikskólastjóri í Rofaborg – Reykjaviks kommun – ISLAND
Dorte Zachariassen – Institutionsleder Husumvold Menighedsbørnehave/vuggestue – Köpenhamns kommun – DANMARK
Helena Nukala-Kronlund – Chef för småbarnspedagogik Nykarleby stad – FINLAND
Malin Stenman – Chef för barnpedagogik, Larsmo kommun – FINLAND
Gertrud Wede – Skolutvecklare inom förskola – SVERIGE
Lena Stjärna – Rektor – Framtidskompassens förskola – Vellinge kommun – SVERIGE
Annika Palmgren – Skolutvecklare inom förskola – Annika Palmgren Skolutveckling – Vellinge – SVERIGE
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Kontaktuppgifter – Nordisk förskola
Tengiliðir fyrir Norrænan leikskóla
Projektägare av Nordisk förskola
Hveragerdi kommun – ISLAND
Projektledare - Gunnvör Kolbeinsdóttir – Förskolechef, Leikskólinn
Óskaland – Hveragerdi kommun – ISLAND
Epost: gunnvor@nordiskforskola.org
Bitr.projeketledare - Annika Palmgren – Skolutvecklare inom förskola Annika Palmgren Skolutveckling – Vellinge – SVERIGE
Epost: annika@nordiskforskola.org
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Konferenstour Norden Runt 2020-2024
Norrænar ráðstefnur 2020-2024
Dag 1 ( Fysisk konferens)
• Heldagskonferens med föreläsningar som varvas med kollegiala samtal.
Ca 75 deltagare; strategigruppen, 10 deltagare/land och resterande upp
till maxantal till värdlandet.
• Tre föreläsningspass; huvudtema + nordiska jämförelser + hållbarhet.
• Digital utvärdering på plats.
• Kort avstämningsmöte för nordiska strategigruppen efter konferensens
slut.
• Gemensam middag.
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BILAGA 1 (sid 1/3)

Konferenstour Norden Runt 2020-2024
Norrænar ráðstefnur 2020-2024
Dag 2 ( fysisk konferens)

• Uppföljningsmöte i nordiska strategigruppen.
• Studiebesök på olika förskolor. Intresseanmälan i samband med

konferensanmälan. Antalet deltagare styr hur många grupper som behövs.
Två besök/grupp? Temat för konferensen ska återfinnas även i
studiebesöket. Studiebesöket eget avsnitt i utvärderingen.

• Avslutning med gemensam lunch för nordiska strategigruppen.
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BILAGA 1 (sid 2/3)

Konferenstour Norden Runt 2020-2024
Norrænar ráðstefnur 2020-2024
Dag 1( Digital konferans)
• Digital heldagskonferens med föreläsningar som kan varvas med andra
inslag som t ex förhandsinspelade studiebesök. Antal deltagare anpassas
till rådande förutsättningar. Deltagare från alla länderna samt
strategigruppen deltar i konferensen.
• Kollegiala samtal genomförs i någon form, under eller efter konferensen,
utifrån rådande förutsättningar.
• Digital utvärdering i slutet av dagen.
• Kort avstämningsmöte i Teams för nordiska strategigruppen efter
konferensens slut.
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BILAGA 1 (sid 2/3)

Konferenstour Norden Runt 2020-2024
Norrænar ráðstefnur 2020-2024
Dag 2 ( Digital konferens)

• Uppföljningsmöte i Teams för nordiska strategigruppen
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BILAGA 1 (sid 2/3)

Konferenstour Norden Runt 2020-2024
Norrænar ráðstefnur 2020-2024
•

Värdlandet ansvarar för alla arrangemang, vid jämförelsepasset medverkar om möjligt alla länderna
med var sitt 10 minuterspass.

•

Kostnadseffektivitet eftersträvas så att konferenspriset kan hållas nere.
Medel söks för resor, kost och logi för strategigruppen.

•

Beslut enligt nordiskt möte mars 2019: Första område att arbeta med:
Professionsfrågor med fokus på begreppen undervisning, omsorg och barnsyn.
Uppdaterat november 2020: Första område att arbeta med: Hållbar utveckling med riktat fördjupat
innehåll på hållbarhet ur ett barnperspektiv, en hållbar personal samt ett hållbart ledarskap i
förskolan i Finland och i Norden med utgångspunkt vad styrdokumenten föreskriver för förskolan.

Tidslinje

•

Nordiska strategigruppen träffas årligen på hösten och beslutar gemensamt tema och var
konferensen ska förläggas under nästkommande vår, start 2019 i Köpenhamn.

•

Hösten 2020 och så länge Corona-restriktioner och/eller ekonomiska begränsningar finns sker
höstmöten och konferenser digitalt.
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BILAGA 1 (sid 3/3)

