
 

   

INBJUDAN till Norden runt – digitalt den 23 november 2022 

Nordisk Förskolas barnbibliotekarie Mikaela Wickström 

arbetar som seniorrådgivare för barn- och 

ungdomslitteratur vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors - 

Finland och är projektledare för Den nordiska bokslukaren, 

ett treårigt läsfrämjande projekt. Vid vår digitala träff den 

23.11 gör vi tillsammans med Mikaela en digital resa i 

Norden, med språk, kultur, litteratur och natur som teman. 

Resan består av många berättelser, en blandning av bekanta 

och obekanta, men alltid intressanta sådana för att 

synliggöra både likhet och unikhet i Norden. ”Norden runt för fyror” – är en 

resa som Mikaela brukar erbjuda för elever som läser om Norden i skolan. 

Kom med och inspireras av det nordiska!      

Det nordiska utbildningssamarbetet – Internationalisering inom Norden – Inom Norden finns 

det behov för att synliggöra och kommunicera inom förskole- daghems- dagtilbud -barnehage och 

lekiskolin sektorn den nordiska kulturen, språket och demokrati och jämställdhetsuppdraget för både 

barn, vårdnadshavare och pedagogiska personal.  För att gemensamt främja det nordiska 

utbildningssamarbetet för nordisk kultur, demokrati och jämställdhet. Nordiska ministerrådet för 

utbildning uttrycker om en framtida kompetens i Norden samt i sin utbildningsrapport FRAMTIDA 

NORDISKT UTBILDNINGSSAMARBETE svar på dagens och morgondagens utmaningar följande: 

Framtidens kompetens - Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens 

kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra 

till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex 

framtid med tillräckliga kunskaper och färdigheter. Och kanske lika viktigt – att möta världen med 

god samarbetsförmåga, nyfikenhet och kritiskt tänkande. 

Källa: Framtidens kompetens | Nordiskt samarbete (norden.org) 

Ett gränslöst Norden - Ett innovativt Norden - Ett synligt Norden - Ett utåtriktat Norden   

Källa: FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) 

https://www.norden.org/sv/information/framtidens-kompetens
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1157446/FULLTEXT01.pdf


TIDPUNKT den 23 november 2022 

Kl.13.00-14.00 svensk/norsk/dansk tid 

Kl.12.00-13.00 isländsk tid 

Kl.14.00-15.00 finsk tid 

MÅLGRUPP 

• Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 

• Chef i pedagogik och dagehemsföreståndare i Daghem i Finland 

• Etatsleder/styreleder och styrer i Barnehage i Norge 

• Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i Leikskolin på Island 

• Verksamhetschef/Utbildningschef och rektor i förskola i Sverige 

I uppdraget som biträdande rektor i svensk förskola, biträdande leder for dagtilbud i Danmark, 

biträdande daghemsföreståndare i Finland, biträdande styrer i Barnehage i Norge, biträdande, 

Leikskólastjóri i Leikskolin på Island är ni välkomna att anmäla er, men erbjuds plats efter mån av 

plats. 

DELTAGANDE: Anmäl dig till  norden@nordiskforskola.org   

I din anmälan anger du ditt namn, profession, arbetsplats, nordiskt land och din epost.  

Därefter får du tillsänt dig en digital länk i Teams för din digitala uppkoppling  

Anmälan är öppen till den 21 november 2022 

Arrangemanget är kostnadsfritt och konferensspråk – finlandssvenska/skandinaviska 

För mer information Nordisk Förskolas barnbibliotekarie Mikaela Wickström och Nordisk 

Kulturkontakt gå in via dessa länkar.  

NORDISK BARNBIBLIOTEKARIE - Nordisk Förskola (nordiskforskola.org)  

Nordisk kulturkontakt | Kulturella stödprogram, bibliotek och evenemang 

Varmt välkomna och sprid gärna inbjudan i dina nordiska nätverk inom barnehage sektorn. 

Vänligen/ Nordisk Förskolas projektledning tillsammans med Nordisk Förskolas barnbibliotekarie 

Mikaela Wickström seniorrådgivare för barn- och ungdomslitteratur vid Nordisk kulturkontakt i 

Helsingfors - Finland 

Nordisk förskola har erhållit projektmedel från Nordplus junior under åren 2020 – 2023 
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