Pilotkurs: Implementering av
reviderade Lpfö-98
Workshop 3, vecka 40
Välkommen till workshop 3
Nu är det dags för det sista tillfället i pilotkursen kring rev. Lpfö 98. Vid vår förra workshop
arbetade vi med följande:
•
•
•

Riktlinjer för personalen i enlighet med det förändrade uppdraget i Lpfö 98 (normer
värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem)
Diskussion kring den förändrade ansvarsfördelningen: förskolechef – förskollärare –
arbetslag
Uppföljning, utvärdering och utveckling. Vilka förändringar och insatser krävs för att
arbeta med detta i linje med rev Lpfö 98.

Uppgift
”Var befinner vi oss i implementeringsprocessen? Hinder/möjligheter på
vägen?”
Uppgiften till denna sista omgång är att ta med ett underlag som visar på den egna
implementeringsprocessen (lägesbeskrivning utifrån uppdaterad tidsplan och strategiplan
för det egna implementeringsarbetet).
Vi följer upp det påbörjade/pågående implementeringsarbetet och hur man kan arbeta
vidare. Vi kommer bland annat att arbeta med ”Checklista för implementeringsarbete” (se
nästa sida).
Alla tillfällen sker vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Hagväg 16B
eller 24
Kurs 1: Torsdagen den 6/10, kl. 9.00 – 12.00, sal BUV225 (Frescati Hagväg 16B)
Kurs 2: Tisdagen den 4/10, 9.00 – 12.00, sal BUV121b (Frescati Hagväg 24)
Kurs 3: Torsdagen den 3/10, 9.00 – 12.00, sal BUV225
Kurs 4: Torsdagen den 6/10, 9.00 – 12.00, sal BUV123
Kurs 5: Torsdagen den 6/10, 13.00 – 16.00, sal BUV123

Välkomna!
Mie Josefson, Annelie Fredricson, Bodil Halvars-Franzén, Birgitta Hammarström-Lewenhagen
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Checklista för implementeringsarbetet
Vad handlar reformerna om och vilka konsekvenser får de för vår verksamhet?
• Hur påverkas mitt ansvar som förskolechef av reformerna?
• Behöver jag som förskolechef någon form av kompetensutveckling för att arbeta i enlighet med
styrdokumenten?
• Hur kommer förändringarna i styrdokumenten att påverka verksamheten på min förskola?
• Hur kan jag som förskolechef stötta arbetslaget på min förskola i implementeringsarbetet?
• Hur får jag med alla i personalen i förändringsarbetet?
• Behöver personalen på min förskola kompetensutveckling för att arbeta i enlighet
styrdokumenten?
• Hur kan jag som förskolechef stötta förskollärare i deras förstärkta ansvar?
• Hur ska vi på min förskola arbeta med uppföljning och utvärdering för att verksamheten ska
utvecklas?

Organisation av implementering på lokal nivå
• Hur ser den övergripande tidplanen ut på vår förskola?
• När och hur ska all personal informeras om de reformer som berör verksamheten?
• När och hur ska föräldrar och barn informeras?
• Hur följer vi upp och utvärderar implementeringsarbetet på kort och längre sikt?
• På Skolverkets webbplats finns ytterligare information med anknytning till reformerna, till exempel
om värdegrundsfrågor och modersmål. Hur kan dessa områden bli en tillgång för vårt
implementeringsarbete?

ur ”Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan. Skolverket ger förskolechefen stöd.” (s. 10-11)

www.skolverket.se
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