Nätverksträff för ledare inom
småbarnspedagogiken 2019
6-7.11.2019 i Åbo
Nätverksträffen är ett två dagar långt seminarium kring olika aktuella teman som berör
ledarskap och småbarnspedagogik. Ledarskap inom småbarnspedagogiken sker på olika
nivåer i Svenskfinland. I kommunen finns bildningschefer, chefer för småbarnspedagogik,
familjedagvårdsledare och daghemsföreståndare. Den privata sidan har ansvarspersoner
för organisationer och daghemsföreståndare. Nätverksträffen är öppen för alla som
arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken.
Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogiken har uppstått ur ett behov hos
målgruppen och ordnas vartannat år av kommunerna i Svenskfinland i olika turer. I år
står Åbo och Pargas som värdar. Nätverksträffen ordnas i samarbete med
Regionförvaltningsverket med ekonomiska bidrag från Svenska kulturfonden samt
Svenska folkskolans vänner.
Nätverksträffen vill vara ett tillfälle där man inhämtar kunskap, utbyter erfarenheter och
samtidigt får ett litet mått av rekreation. Du hittar evenemangets webbsida på
webbadressen bit.ly/natverkstraffen19

Välkommen!

Program
Onsdag 6.11.2019

Torsdag 7.11.2019

10.45 Anmälan och lunch

8.30

Nöjda kunder - hur är det möjligt
Jacob Mickelsson, Åbo Akademi

11.45 Välkommen
Åbo stad

10.00

Kaffe

10.30

Etisk stress och ledarskap

Pargas stad
Björn Vikström, Åbo Akademi

12.00 Kohti ihmisen täyttä mittaa (på finska)
Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

11.30

Internationellt arbete
Utbildningsstyrelsen

14.00

Etiskt tänkande inom
småbarnspedagogiken

12.00

Lunch

Birgit Schaffar-Kronqvist, Helsingfors universitet

13.00

Fart på sproget (på engelska)
Anders Højen, Aarhus Universitet

15.30 Kaffe

15.00

Avslutning

16.00 Barnkonsekvensanalys

Middag på Kåren

Petra Lindblad, Åbo svenska församling

Onsdag kl. 19.00
17.00 Programmet avslutas

Meny: se sista sidan
Dansuppträdande: KDC Dance Studio
Festtal: Elina Pirjatanniemi

Rätten till ändringar i programmet förbehålls.

Musik: Cold Case - the band

För lunch, kaffe samt middag uppbärs ett kuvertpris om 100€ (momsfritt). Resor och övernattning
ingår inte.
Förbeställda hotellrum bokas av deltagaren direkt hos hotellet med koden Åbo 2019
Original Sokos Hotel Wiklund

Scandic Turku

Standard singelrum 95 € / dygn (exkl. moms)
Standard dubbelrum 115 € / dygn (exkl. moms)

Standard singelrum 89 € / dygn
Standard dubbelrum 109 € / dygn

I priset ingår hotellfrukost.

I priset ingår hotellfrukost.

Seminariet hålls i Åbo svenska arbetarinstituts instituthus, Kaskisgatan 5.
Kvällsfesten hålls på Kåren, Tavastgatan 22.
Anmälan är öppen och görs senast 1.10.2019 via denna länk.
Frågor kring det praktiska riktas till överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi. 0295 018
618.

Arto O. Salonen

är docent inom statsvetenskap, ekonomi och
pedagogik och arbetar för tillfället som biträdande professor vid ItäSuomen yliopisto. Hållbart samhälle, helhetsmässig syn på välmående och
ett betydelsefullt liv är hans expertisområden och från och med år 2019
är han medlem av Expertpanelen för hållbar utveckling i Finland.
Läs mer på Artos webbsida: artosalonen.com

Birgit Schaffar-Kronqvist

är universitetslektor vid avdelningen för
pedagogik vid Helsingfors universitet. Den småbarnspedagogiska
vardagen är full med etiska och existentiella frågor. “Jag vill bestämma hela
dagen!”, “Pappa säger att farfar är i himlen nu.”, ”Varför har vissa barn inte
tillräckligt med mat?” Birgit Schaffar-Kronqvist kommer att diskutera hur vi
kan bemöta barnens frågor. När finns det tid för dem? Och vad ska vi säga
när vi själva inte vet svaret?

Petra Lindblad

är förtroendevald och barnombud inom Åbo svenska
församling och Åbo kyrkliga samfällighet . Till vardags arbetar hon som
studentombud vid Åbo Akademi Studentkår. Sedan 2014 har man inom
evangelisk-lutherska kyrkan tagit in Barnkonsekvensanalys i
beslutsprocessen för att i enlighet med FN:s barnkonvention bättre beakta
barnens åsikter och stärka deras delaktighet i kyrkans verksamhet. Petra
Lindblad berättar om församlingens erfarenheter som kommunala
beslutsfattare kan spegla sig i.

Jacob Mickelsson

är doktor i tjänstemarknadsföring från Svenska
Handelshögskolan. Han undervisar i marknadsföring, tjänsteutveckling och
innovation vid Åbo Akademi och i företagssammanhang. Jacob Mickelsson
lär oss tänka i termer av marknadsföring och hur vi får kunden att känna
sig nöjd med produkten.

Björn Vikström

är universitetslärare vid Åbo Akademi och tidigare
biskop. Björn Vikström skrev i en kolumn i Hufvudstadsbladet att ”etisk
stress föds då arbetstagaren vet vilka uppgifter som borde prioriteras,
men känner att organisationen och dess strikta rutiner hindrar detta”. Vad
han avser med detta kommer han att öppna upp för oss under
nätverksträffen.

Anders Højen är lektor vid institutet för Kommunikation och Kultur
vid Aarhus Universitet i Danmark. Anders Højen presenterar resultaten
från forskningen ”Fart på sproget” där man sett närmare på tidig
språkutveckling hos barn. Han belyser också hur effekten av hemmet som
inlärningsmiljö i förhållande till daghemsmiljön och hur dessa påverkar
språkutvecklingen hos ett– och tvåspråkiga barn.

Onsdag kl. 19.00

Middag på Kåren
Tavastgatan 22.
Meny 1

Meny 2

Laxpastrami
på salladsbädd med örtsås

Porkkala (gravad morot)
på salladsbädd med örtsås

Lammrostbiff med Balsamicosås,
palsternacka-potatispyré
och säsongens grönsaker

Grönsaksbiffar (med svarta bönor),
Chilisås, palsternacka-potatispyré
och säsongens grönsaker

Baskisk mandeltårta med
amarettogrädde

Aprikos tarte tatin
amarettogrädde

Kaffe/Te

Kaffe/Te
Program

Dansuppträdande: KDC Dance Studio
Festtal: Elina Pirjatanniemi
Musik: Cold Case - the band

KDC Dance studio

är en dansstudio som erbjuder lektioner i dans
och sång för alla åldrar. Dansstudion öppnade sina dörrar 2016 och har
idag cirka 400 elever.

Elina Pirjatanniemi

är professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo
Akademi och har i sin forskning skrivit om mänskliga rättigheter och också
barnets rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna.

Cold Case - the band

från Pargas spelar melodisk musik med
betoning på stämsång. Låtarna har countryinfluenser. Bandet producerar
eget material och spelar covers i egen tappning. Med sin låt So Others Can
Live fick Cold Case 10 veckor på vegatoppen våren 2019. Du hittar bandet
på YouTube.

Kåren

är Åbo Akademis studentkår och firar i år 100 år. Då studentkåren
grundades höll man först till i Akademins utrymmen. Ganska snart inleddes
en medelinsamling och sedan 1936 håller Kåren till i Kårhuset som ritats av
den lokala arkitekten Erik Bryggman.

För faktureringen bör du uppge:
Faktureringsadress , FO-nummer (eller personnummer om du deltar privat)kontaktperson, telefonnummer och referens för fakturan.
Faktureringen görs av Åbo stad.

