SPRÅKFÖRSKOLEKONFERENS
19-20 SEPTEMBER 2019
I SOLLENTUNA
Då Åkersberga fått förhinder och inte har möjlighet att arrangera årets konferens
har vi i styrelsen gjort vårt bästa för att göra en konferens möjlig. I år vill vi
också ge mer utrymme för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan
medlemsförskolorna, vilket har efterfrågats i flera utvärderingar från tidigare år.
Konferensen kommer att hållas på Scandic Star (samma hotell som 2016) i
Sollentuna 19-20 september.

Torsdag 19 september:
08:00-09:00 Registrering
09:00-09:15 Öppningstalare
09:15-11:30 Samtal med föräldrar – Lasse Lindsjö
Fikapaus under förmiddagen
11:30-13:00 Lunch
13:00-14:45 Gruppdiskussioner med utgångspunkt från förmiddagens
föreläsning
14:45-15:45 Att stödja barns tal- och språkutveckling med AKK för att
öka delaktighet i förskolan – Paulina Lönnroth, Kipinäcenter
Fikapaus under eftermiddagen
16:00-17:00 Årsmöte
Kvällen förfogar ni själva över.

Fredag 20 september:
Temat för dagen kommer att vara digitalisering och hur vi kan använda oss av
digitala verktyg i våra verksamheter.
08:30-11:30 Digitaliseringen i förskolan - att ge varje barn förutsättningar
att utvecklas, Tessan Åkerblom, ”Paddagogen”
Fikapaus under förmiddagen
11:30-13:00 Lunch
13:00-15:00 iPad som redskap i förskola, Vallentuna språkförskola
Gruppdiskussioner med utgångspunkt från dagens föreläsningar
15.00

Avslutning med fika och utvärdering

Tag gärna med ert digitala verktyg, som ni använder!
(vi kommer att använda oss av digitala verktyg i våra gruppdiskussioner)

OM VÅRA FÖRELÄSARE:
Lasse Lindsjö
Hur kan det svåra samtalet kan bli det goda samtalet? Förhållningssätt och relationsskapande
strategier, att uttrycka känsliga saker utan att kränka, samtal som motverkar schismer och
istället leder till förändring, m.m.
Lasse Lindsjö är leg. psykolog med specialistkompetens i pedagogisk psykologi och arbetar
idag med kompetensutveckling och andra utvecklingsuppdrag.
Han har tidigare under många år varit anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna
i Malmö Stad. Under dessa år arbetade han med vanliga psykologuppgifter inom skola och
förskola och då främst med barn i behov av särskilt stöd, men också mycket med
kompetensutveckling.
Lasse har också varit anställd på Lunds Universitet och Malmö Högskola och då mest arbetat
med pedagogutbildningar, bl.a. specialpedagogutbildning och rektorsutbildning.
Numera arbetar han i egen regi.

Kipinäcenter
Lyssna och diskutera hur barns tal- och språkutveckling kan stödjas med hjälp av AKK i
förskolan. Under föreläsningen gås igenom kort teori kring AKK (kärnord och att pekprata)
och vilka AKK-metoder (bildstöd, pekkartor) som används i förskolor i Finland. Under
föreläsningen bekantar vi oss också med materialet Familjen Kippin, som är ett
övningsmaterial för att stödja barns tal- och språkutveckling. Materialet, som är ursprungligen
finskt, är väldigt populärt i Finland och utvecklat av logopeder
Paulina Lönnroth är logoped och arbetar på logopedföretaget Kipinäcenter som föreläser
om stöttning av tal- och språkutveckling med hjälp av AKK i förskolor.

Tessan Åkerblom, ”Paddagogen”
Föreläsningen Digitaliseringen i förskolan - att ge varje barn förutsättningar att utvecklas
startar i oss och didaktikens varför, vad, hur och för vems skull utifrån skrivningarna i
Lpfö,18. Digital kompetens, vad är det och vad innebär det? Hur kan vi med kunskap och
språkutvecklande arbetssätt utmana och stötta varje barn utifrån deras förutsättningar? Vilka
möjligheter har vi att använda i vår egen undervisning? Digitalisering handlar enligt Tessan
mer om en demokratisk rättighet än om teknik, vilket är en av flera intressanta
frågeställningar hon önskar att vi diskuterar tillsammans under denna förmiddag. Hon tycker
mycket om delakulturen ”sharing is caring” och ser mycket fram emot att få möta er och även
dela med sig av sina tankar, erfarenheter och tips.
Tessan Åkerblom är leg. förskollärare och utvecklingsledare i förskolan med fokus på språk
och kunskapsutvecklande arbetssätt. Driver sitt företag Paddagogen och är en omtyckt
föreläsare kring digitaliseringens kreativa möjligheter i förskolans undervisning.
Medförfattare i antologin Mediapedagogik på barnens villkor och aktuell med en ny antologi i
september 2019, Utmana och Stötta - undervisning i förskolan.

Vallentuna språkförskola
2018 redovisade Vallentuna ett statligt projekt i form av en bok som även finns på nätet.
Arbetet som man utvecklade gällde visuellt stöd runt olika appar och anpassning av appar till
enskilda barn enligt handlingsplanen, i nära samverkan mellan logoped och förskollärare.
Lena Mattsson arbetar som logoped på Vallentuna språkförskola. Lena har skrivit böcker,
rapporter och artiklar, framför allt gällande barn med grav språkstörning.
Christina Deblén arbetade tidigare som förskollärare på Vallentuna språkförskola. Idag kan
Christina lägga upp sin tid som hon vill, hon är nämligen pensionär. Christina har varit en
eldsjäl gällande AKK och tydliggörande pedagogik genom att individanpassa och visualisera
olika appar. Hon har ständigt letat efter appar som har ”just det” för det enskilda barnet.
Hemsida: vallentuna.se/sprakforskolan, Youtube: TINSsfsk, Instagram: @sprakforskolan

Väl mött!
Styrelsen,
Språkförskoleföreningen

