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Barnets rättigheter, jämlikhet 

och normkreativitet i 

förskolan  

På förskolan Kastanjen i Hovsta har pedagogerna utvecklat en modell för att göra det 
möjligt att arbeta systematiskt och långsiktigt med jämlikhet och normkreativitet i 
förskolan. Maria Widegren, förskollärare och projektledare, berättar om Örebromodellen 
och leder en workshop där du får möjlighet att göra en handlingsplan och pedagogisk 
planering med utgångspunkt i Örebromodellens tema: Rättigheter.  

 

Datum:  Tisdag den 19 november 2019 

Tid:  13 - 16  

Lokal:  Kupolen, Rådhuset. Använd entrén via Stortorget 1A.  

Målgrupp:  Förskollärare och barnskötare, men även andra intresserade är välkomna! 

Anmälan:  Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig via denna länk.  

 

Övrigt:  Vi bjuder på fika.  

Kontakt: Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-21 10 91. Har 
du frågor om arrangemanget, kontakta Mia Stålgren Patiño, 019-21 40 42, 
mia.stalgren.patino@orebro.se. 

 

 

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro 

kommun är en stor organisation med många anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta 

arbete som vi ska säkerställa att människors rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området 

förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som behöver ges extra fokus. Under 2018-2020 genomför Örebro kommun en kompetensutvecklingsinsats. Fokus för 

insatsen är barnets rättigheter, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) och teckenspråkiga. 

Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du tillsammans med information om kommande kompetensutvecklingsinsatser 

på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor 

MR-frukost är ett forum för organisatoriskt lärande där vi lyfter interna goda exempel och arbetssätt. 
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