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Program - Fritidshem 29/10 2018 
Lärardagarna stödjer vårt arbete att nå Topp 25 2025. Med 
tanke på den reviderade läroplanen är årets tema 

Fritidshemmens uppdrag  

enligt kap. 4 i Lgr11.  

 
Syftet med dagen:  

 Skapa möjlighet till möten med andra kollegor 

 Bli inspirerad av, och inspirera andra kollegor 

 Få kompetensutveckling inom aktuella områden 
 

 

Schema Lokal 

 Förmiddagen disponerar varje verksamhet efter egen planering. 

13:00-
14:45 

Inledning och föreläsning  
Hjalmar 
Bergmanteatern 

14:45–
15:15 

Fika  
Conventum 
Konferens 

15:15 – 
16:00 

Seminariepass A 

Långt seminariepass 

Conventum 
Konferens 

16:00 - 
16:15 

Förflyttning 
 

16:15- 
17:00  

Seminariepass A 
Conventum 
Konferens 
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Program  

Lärardagen börjar klockan 13:00 på Hjalmar Bergmanteatern 

med Andreas Qvist, Anette Karlsson och Susanne Aspling som är 

centrala samordnare för fritidshem i Stockholms stad. De 

föreläser under rubriken:  

Kvalitetsarbete i fritidshem – Varför och Hur 

Föreläsningen belyser vikten av att arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete och att utgå ifrån en målstyrd process även i 

fritidshemmets verksamhet.     

 

Fika  

För att få möjlighet att träffa och samtala med kollegor man kanske inte möter så ofta, bjuder vi på mingelfika. 

Fika serveras i foajén vid Hjalmar Bergmanteatern.  

Valbara seminarier 

Efter fika finns valbara seminarier och workshops under två 45 minuters-pass eller ett längre 90 min-pass.  

Anmälan  
Anmäl dig på Pedagog Örebro http://www.orebro.se/pedagogorebro t.o.m. 21/10.   
Välj först två korta eller ett långt seminarium. Se nedan. Gör även minst två andra alternativa val, om du inte 
kommer med på ditt förstahandsval. Vissa seminarier har maxantal. Först till kvarn gäller!   

Namnlappen 

På namnlappen, som mailas direkt till alla anmälda 22/10, ser du dina tider, seminarier och lokaler. Namnlappen 
är biljett till fika och seminarier och ska bäras synlig under dagen. Ta med den till Conventum. Där finns hållare att 
sätta den i. Lämnar du tillbaka hållaren efter dagen deltar du i ett lotteri med möjlighet att vinna en biobiljett 
eller ett presentkort på en pocketbok.   

Allergi 
Med hänsyn till allergiker ber vi dig att inte använda parfym under Lärardagen. 

Välkommen! 
Charlotta Karlsson-Andersson,  
programdirektör, Barn och utbildning 

Margareta Borg,  
förvaltningschef Förskola och skola 

Frågor? Kontakta: 

Staffan Henningson 019-21 62 54 

http://www.orebro.se/pedagogorebro
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Program – Seminarier och workshop

Korta seminarier, 45 min. 

15:15-16:00 och 16:15-17:00 

 
Med nya ögon kan vi tillsammans skapa bättre lekmiljö 
och lek på riktigt 

Brukets skola fick möjlighet att bli pilotskola för 
projektet ”Gröna gårdar” och har genomgått en stor 
förändring, för att öka barns lekvärde. Vad betyder 
egentligen leken? Det är inte ovanligt att våra skolgårdar 
har ett lågt lekvärde. Barns lekmiljöer är viktiga och i 
Sverige minskar barns aktivitetsnivå. I fritidshemmens mål 
lyfter man fram fantasi, lärande, lek, rörelse och skapande. 
Även Barnkonventionen poängterar alla barns rätt till bra 
lekmiljöer. Under seminariet kommer ni att få ta del av 
den omvandling som Brukets skola genomgått samt hur vi 
försökt öka barns lekvärde.  

Lovisa Wernersson, fritidshemsassistent och 
projektkoordinator för Gröna skolgårdar, Brukets skola 

 

It’s Learning på fritidshem - Ett verktyg för att synliggöra 
våra verksamheter  

Hur fångar vi upp föräldrar och synliggör fritidshemmens 
olika aktiviteter? Det är viktigt att vårdnadshavare 
involveras och får ta del av verksamhetens planeringar 
och aktiviteter. Genom att ha en mer transparent 
verksamhet skapar vi bättre förutsättningar att förstå 
verksamhetens pedagogiska syfte. Under seminariet får 
du ta del av våra erfarenheter i detta arbete och med dig 
får du verktyg för att komma igång och visa vilka bra 
verksamheter ni bedriver. 

Jonas Undestam IKT-pedagog och Kristina Andersson, 
fritidspedagog, båda på Norrbyskolan 

 

Skapa loss med 3D-penna förstås  
På denna workshop får du testa att arbeta med 3D-teknik. 
3D-pennan har oändliga möjligheter och är enkel att 
använda. Här får du förslag på hur du kan använda 3D-
pennor på fritids och möjlighet att bolla nya idéer med 
kollegor.  

Uppfinn, skapa nytt, fixa eller dekorera. Vad kommer du 
att skapa? Ett smycke? En nyttig pryl? En förbättring av 
något eller lagar du något som är trasigt.  

För en “billig” peng får du ett fantastiskt verktyg!  

Endast fantasin sätter gränsen för vad som kan skapas, 
ensam eller tillsammans. Börja utforska.  

Max 30 deltagare. 

Martin Tesell & Martin Frisén, KOD-center, 
Änglandaskolan  

 

 

Magiska mönster i svart kvadrat  

På denna workshop får du 
inspiration hur man kan arbeta 
med QR-koder i fritids-
undervisningen. QR-koden är en 
magisk liten kvadrat som 
innehåller information i form av 
text, bild, ljud eller film. Skapa nya 
typer av boktips, skattjakter, tipspromenader eller digitala 
anslagstavlor.  

Varför inte pärla, brodera, rita eller trycka din QR-kod på 
en t-shirt?  

Martin Tesell & Martin Frisén, KOD-center, 
Änglandaskolan  

 

Inspirationslådor med digitala verktyg 

Förskolor har efterfrågat möjligheten att testa digitala 
hjälpmedel innan de eventuellt köper in dem. Därför 
skapades inspirationslådor som kan lånas. Materialet är 
anpassat för de yngsta upp till åk. 3. Under seminariet får 
ni ta del av innehåll ur dessa lådor, så som webbägg, 
OSMO, Blueboot, QR-koder och Quiver. Ta gärna med 
egen iPad.  

Jenny Tahvanainen, objektsspecialist, Förvaltningen 
förskola och skola 

 

Långt seminarium, 90 min. 

15:15-17:00 
 

Arbeta målstyrt på fritidshem 

På detta seminarium får du fördjupad kunskap kring hur 
du på ett systematiskt och konkret sätt kan arbeta mål-
styrt. Du får tillfälle att i en mindre grupp tillsammans 
med dina kollegor diskutera, problematisera och pröva på 
att utforma en pedagogisk planering med utgångspunkt 
från fritidshemmens styrdokument, främst del 4 i läro-
planen samt hur det systematiska kvalitetsarbetet kan 
genomföras i praktiken. 

Andreas Qvist, Anette Karlsson och Susanne Aspling,  

Centrala samordnare för fritidshem i Stockholms stad,  

Utbildningsförvaltningen i Stockholm 

 

 


