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Program  
 

08.30 Morgonkaffe 

09.00 Välkommen 

09.15   Utveckling av arbetsgemenskapen genom tydliga idéer,  

 mål och en utvecklande samtalskultur (del 1) 

 Hur skapar vi en organisation för att kollegialt driva pedagogisk utveckling?  

Karin Alnervik, lektor i pedagogik, Örebro universitet 

10.45  Utveckling av arbetsgemenskapen (del 2)  

 – att utveckla kommunikationen  
Hur arbetar vi medvetet med både samtal och samtalskulturen på daghemmet?  

Karin Alnervik 

 

12.15  Lunch 

13.15  Välmående och inspiration i arbetet  

 – ansvar och ödmjukhet 

Bemötande, personlighet, livssituation och livsbagage påverkar arbetsjaget och 

arbetet i sig. Hur förstår vi det egna och hur påverkar det sammanhanget? 

 Mela Nyholm, lösningsfokuserad terapeut och coach 

14.00 Tamburbiblioteket 
Hur kan man redan på daghemmet bygga upp ett intresse för läsning? 

 Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass,  

 de finlandssvenska läsambassadörerna 

 

14.30 Kaffepaus 

15.00  Motivation och arbetsglädje 

 Hur kan arbetsglädje och god motivation hjälpa oss att nå målen? 

 Lars Losvik, expert inom ledarskap och organisationsutveckling 

16.00 Avslutning 
 

 

 



Karin Alnervik är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. 

Alnervik har arbetat hela sitt liv med arbetsgemenskap och 

kommunikation på förskolan.  Hennes forskning fokuserar 

främst på förändringsarbete i förskolan, hon har också ett 

särskilt intresse för barns utforskande och barns lekvärldar. 

 

I sin föreläsning behandlar Karin Alnervik utvecklingen av 

arbetsgemenskapen. Hur skapar vi en organisation för att 

kollegialt driva pedagogisk utveckling? Vilken är vikten av 

att ha en gemensam idé och betydelsen av att formulera 

värden för livet på daghemmet och pedagogiska 

ställningstaganden. Varför är det svårt med 

förändringsarbete? Hur kan vi arbeta för att utveckla 

arbetet tillsammans? Alnervik talar också om utvecklingen av kommunikationen. Hur 

arbetar vi medvetet med både samtal och samtalskulturen på daghemmet. Samtalet är 

ett av de viktigaste verktygen i verksamhetsutveckling. Lyssnandets betydelse och hur 

man fördjupar samtal, är båda centrala ämnen. Att ta ansvar för det man säger handlar 

också om modet att betrakta sig själv i vardagen. 

 

 

Mela Nyholm är lösningsfokuserad terapeut och coach. 

Nyholm talar om välmående och inspiration i arbetet, 

genom personligt ansvar och ödmjukhet. Bemötande, 

personlighet, livssituation och livsbagage påverkar 

arbetsjaget och arbetet i sig. Hur kan vi genom förståelse 

för det egna få förståelse för sammanhanget? 

 

 

 

 

 

Lars Losvik är en av Nordens mest erfarna föreläsare 

inom sitt område. Losvik tar i sin föreläsning upp ämnen 

som ledarskap och organisationsutveckling och lär 

publiken att både hitta och behålla arbetsglädjen och 

motivationen. Hans underhållande och inspirerande 

föreläsningar vilar på en stabil akademisk grund. Lars 

Losvik kommer från Norge, bor i Finland och arbetar i 

hela Norden. 



 

 

Författaren och skådespelaren Henrika 

Andersson samt modersmålsläraren och 

författaren Amanda Audas-Kass arbetar som 

läsambassadörer i hela Svenskfinland.  

 

Vår primära målgrupp är barn i åldern 0-6 år 

och unga i åldern 11-15. Vårt främsta fokus 

är att stödja barn och elever samt deras 

pedagoger, lärare och föräldrar genom 

föreläsningar, boktips och läsinspiration. Vi 

besöker personalen på ditt daghem, träffar 

föräldrar med läsinspirerande samtal och 

boktips. 

 

 

 

 

 

  Anmälningar och information 

  

 Anmälan:  Senast 8.3.2020 via  

     https://sydkusten.fi/sv/avdelningar/seminarier/ 

 Plats:    Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors  

 Pris:    45 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och 

eftermiddagskaffe 

 Mer info:  Matias Österberg, tfn 050-34 84 525 

 e-post:   matias.osterberg@sydkusten.fi 

 OBS!   Anmälningen är bindande 
 

https://sydkusten.fi/sv/avdelningar/seminarier/

