Utvecklingsforumet för utbildningar inom
småbarnspedagogiken
Regionala diskussionstillfällen
Ordförande för forumet Kirsti Karila

Utgångspunkter
•
•
•
•

Bedömning av utbildningarna inom småbarnspedagogiken 2013
https://karvi.fi/app/uploads/2014/09/KKA_0713.pdf
Färdplan för småbarnspedagogiken
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80221

• Utbildningen är splittrad -> behövs samarbete och enhetliga tolkningar av
kunnandet, utbildningshelheten och utvecklandet av utbildningen
• Förändringarna inom styrningen (lagstiftning, planer,
kvalitetsrekommendationer) ska beaktas när utbildningarna utvecklas
• Den forskningsbaserade informationen ökar
• Verksamhetsmiljöerna har förändrats
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Forumets mål och uppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Främja utbildningarnas och utbildningsanordnarnas samarbete
Följa utvecklingen och förändringarna inom utbildningarna
Följa nyaste forskningsrön inom småbarnspedagogiken och utbildningspolitiken med
tanke på behoven att utveckla utbildningarna
Utarbeta förslag till hur den framtida grundläggande utbildningen och fortbildningen
ska se ut och vad som ska ingå i fortbildningen och hur den ska genomföras
Utarbeta förslag om utvecklandet av personalens kunnande, utbildningars
omfattning och innehåll och om olika utbildningsvägar
Stödja verkställandet av lagen om småbarnspedagogik i ärenden som gäller
utbildningen och
främja den personalstruktur som tas in i den lag som träder i kraft 2030
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Viktigt att beakta
• Aktuell forskningsdata om småbarnspedagogiken och utbildningspolitiken
som helhet samt de senaste förändringarna i småbarnspedagogikens
verksamhetskultur- och miljö.
• Utbildning på både finska och svenska, utbildningen på minoritetsspråk och
utbildningen för personer med invandrarbakgrund
• Samarbetet med forumet för lärarutbildningen och med delegationen för
småbarnsfostran .
• När utbildningarna utvecklas ska man nyttja den information som man får
via Utbildningsstyrelsens prognostiseringsforum för kompetens,
Pedagogiska forskningsinstitutet och andra inhemska och internationella
instanser som utvecklar utbildningar
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Verksamheten
• Styrgruppen leder, följer upp och utvärderar
verksamheten
• Forumet hör sakkunniga och olika intressegrupper,
• tillsätter vid behov sektioner för beredningsarbetet,
• gör behövliga utredningar och
• utarbetar utvecklingsprogrammet för utbildningarna
inom småbarnspedagogiken.
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Forumets mål och ethos
• Identifiera särdrag och utvecklingsbehov i de olika delarna av
utbildningshelheten
• Identifiera gemensamma gränssnitt och behövlig fortsatt verksamhet
• Utforma ett gemensamt program för utvecklandet av utbildningshelheten
-> utvecklingsprogrammet
• Öka branschens dragkraft genom samarbete

Tänka lösningsinriktat
Respektera andras arbete
Sträva efter en tillräcklig ömsesidig förståelse
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Forumet samlas två gånger per termin
• Man informerar, ordnar regionala tillställningar och arbetar med
aktuella frågor
• Genomgång av sektionernas verksamhet och resultat
1. Sektion

2. Sektion

3. Sektion

4. Sektion

Forskning

Prognostisering

Utbildningsvägar

Fortbildning

2 ordföranden och en egen
verksamhetsplan

2 ordföranden och en egen
verksamhetsplan

2 ordföranden och en
egen verksamhetsplan

2 ordföranden och en egen
verksamhetsplan

7 regionala seminarier i samarbete med
regionförvaltningsverken
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Sektionerna
Kvantitativ och kvalitativ
prognostisering

Forskningsdata om utbildningarna
inom småbarnspedagogik

Utvecklingsprogram för
utbildningarna inom
småbarnspedagogik
Mål 2030

Flexibla utbildningsvägar
(examensutbildning)
Gemensamma mål i vissa centrala
frågor (bl.a. uppdragsutbildning,
bedömning av lämplighet)

Fortsättningen på den grundläggande
utbildningen och fortbildningen, modellerna
för fortbildningen
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Vad ska utvecklingsprogrammet
innehålla?
• Hurdant kunnande behövs inom småbarnspedagogiken?
• Hur främja branschens och utbildningens drag- och hållkraft?
• Hur sörja för tillgången till kunnig arbetskraft?
• Vad bör prioriteras när examensutbildningen utvecklas??
• Vilka former av kontinuerligt lärande bör utvecklas och stärkas?
• Hur främja samarbetet mellan utbildningarna?

9

UKM:s webbplats om utvecklingsforumet för utbildningar inom
småbarnspedagogiken:
https://minedu.fi:8443/hanke?tunnus=OKM005:00/2019
Kontaktuppgifter:
ordf. Kirsti Karila kirsti.karila@tuni.fi
vice ordf. Saila Nevanen saila.nevanen@metropolia.fi
vice ordf. Juha-Petri Niiranen juha-petri.niiranen@sdo.fi
sakkunnigsekreterare Aija Töytäri (UKM) aija.toytari@minedu.fi
och Sanna Penttinen (Utbildningsstyrelsen) sanna.penttinen@oph.fi
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