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Vi utvecklar småbarnspedagogiken 
tillsammans!  
Läropussel slutseminarium 
Tisdag 26 november 2019 i Tammerfors 
 
 
”Läropussel är den första fortbildningen jag gått på som engagerat hela personalen!” 
Citat av deltagare i Läropussel 
 
Fortbildningsprojektet Läropussel börjar närma sig sitt slut och därför vill vi bjuda in er till ett 
slutseminarium där projektets resultat och den verksamhet som bedrivits inom projektet 
presenteras. Under dagen lyfter vi det fortsatta arbetet med att främja kollegialt lärande och 
en lärande gemenskap. 
 
Vi ser seminariet som ett tillfälle där personal inom småbarnspedagogik och förskola från olika 
regioner i Finland får möjlighet att träffas och tillsammans fundera på frågor som berör 
småbarnspedagogiken och förskolan. Alla som vill delta är välkomna och man behöver inte 
ha deltagit i Läropussel för att delta i seminariet.  
 
Personalen som jobbar inom småbarnspedagogik och förskola besitter en stor kompetens och 
genom detta seminarium vill vi stärka deltagarna i att vara stolta över sitt yrke och det goda 
arbete som görs. Tillsammans utvecklar vi småbarnspedagogiken ytterligare! 
 
Varmt välkomna! 
 
Linda Norrgård och Lisabet Sandin-Kula, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande 
 
 
Projektet Läropussel har haft som syfte att stödja personal inom småbarnspedagogik och förskola i att implementera 
planen för småbarnspedagogik och förskolans läroplan. Inom ramen för projektet har vi ordnat minikonferenser med 
olika fokusteman kopplat till styrdokumenten. Deltagarna har även haft möjlighet att utföra utvecklingsarbeten på sina 
egna enheter och för detta har erbjudits handledning. 
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Program

9:00 Kaffeservering

9:30 Inledning och tillbakablick på projektet
Linda Norrgård och Lisabet Sandin-Kula, CLL

10:00 Aktuellt inom småbarnspedagogiken
Charlotta Rehn, specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen

10:30 Paus

10:45 Att utveckla småbarnspedagogisk verksamhet
fokus på verksamhetskulturen och lärområden

Mia Heikkilä, forskningsledare i småbarnspedagogik, Åbo Akademi

11:30 LUNCH (på egen bekostnad)

12:30 Kollegialt lärande som en viktig del i utvecklingsarbetet
Tiina Cederström, pedagogisk handledare

13:15 Utvecklingsarbeten på fältet – två team presenterar sina processer
Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: Digital kompetens 
Daghemmet Sesam i Helsingfors: Pedagogisk dokumentation

14:30 Gemensam workshop: Pusselmingel
Linda Norrgård och Lisabet Sandin-Kula, CLL

15:30 Avslutning

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola
Tidpunkt: 26.11.2019 kl. 9:00 15:30
Plats: Tammerfors, Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1
Anmälan: www.cll.fi/anmalan
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på 

egen bekostnad.
Hemsida: www.laropussel.wordpress.com


