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Hurdant stöd för implementeringen av 
den tvååriga förskoleundervisningen?

• I samband med webbinariet 18.2 ställde
vi några frågor om hurdant stöd som
önskas med tanke på implementeringen
av den tvååriga förskoleundervisningen.

• Förfrågan omfattade följande teman: 
utbildningar, stödmaterial och
nätverksarbete.
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Önskemål om utbildningar enligt tema:
• Utbildningar som gäller ordnandet av tvåårig förskoleundervisning
• Trestegsstödet och informationsöverföring
• Elevvården
• Verksamhetskulturen, lärområdena (särskilt språkliga och matematiska färdigheter)
• Stöd för förmän och chefer
• Gruppbildning och verksamhet med tanke på barn i olika åldrar
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Önskemål om stödmaterial enligt tema:
• Samarbete vid övergångarna
• Utarbetandet av den lokala läroplanen
• Stöd för barnets växande och lärande samt blanketter
• Pedagogiskt ledarskap i anknytning till försöket
• Trestegsstödet, elevvården och lärområden
• Hur skiljer sig den tvååriga förskoleundervisningen från småbarnspedagogiken? 

Information till vårdnadshavarna



Nätverksarbete

• Det är bra att nätverken träffas också under försökets
gång, för det kommer säkert upp frågor under resans
gång som behöver lösas.

• Det skulle vara bra att få tips på hur man i olika
kommuner har påbörjat arbetet och hur man genomför
försöket i praktiken.

• Jag önskar att det här skulle stödja lärarens arbete och
inte belasta ytterligare.

• Viktigt, man sparar tid när man tillsammans funderar på
tillvägagångssätt.

• Det är redan bråttom att nätverka och särskilt som
representant för en mindre kommun så får man via 
nätverket värdefull information, hjälp och tillfälle att
dela kunskap!
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Nätverkande och digital plattform

• Ett meddelande om att anmäla sig till ett 
pedagogiskt nätverk har skickats till
försökskommunerna. 

• Nätverksarbetet stöder implementeringen av 
läroplanen för försöket med tvåårig
förskoleundervisning och en digital plattform
fungerar som underlag för nätverkandet. 

• Det går att anmäla sig fram till den 15 mars 2021. 
För tillfället har 46 anmält sig till nätverket.
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Aktuella utbildningar och träffar

1. Utbildning i LP-verktyget: Att skapa en läroplan för försöket med tvåårig
förskoleundervisning: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=171991170

• Följande utbildning 11.3.2021 kl. 14.30-16.00

• Utbildning även på svenska 16.3.2021 kl. 12.00-13.00

Inspelningarna finns att se på nätet i två veckor efter utbildningarna.

2. För de försökskommuner som deltar i nätverket erbjuds möjlighet att delta i 
gemensamma kaffestunder i april-juni torsdagar 22.4, 6.5, 20.5 och 3.6 kl. 12.15–13.00.

• Kom med och diskutera och ställ frågor om tillvägagångssätt, idéer och utmaningar.

Motsvarande träffar ordnas regelbundet på svenska under hela våren. 
Möteskallelserna skickas direkt till de tvåspråkiga försökskommunerna.
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https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=171991170


Tack!


