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MÖTESANTECKNINGAR FoSam RUG Förskola 20180209 

Närvarande: Gunilla Johansson och Kim Felth från Tierp, Anna Walterholm från Håbo, Catharina 

Sundin från Knivsta, Gunilla Bränn från Sigtuna, Ingrid Wester och Camilla Lindström från 

Östhammar, Kicki Viklund samt gruppledare Marie Lein från Uppsala kommun och Pelle Norlin från 

Uppsala universitet.  

 

Ny gruppledare från universitetet Pelle Norlin presenterades som medverkar i 

förskollärarprogrammet bl. a i kurserna Språk och kommunikation och barnlitteratur. En mer 

detaljerad presentationsrunda av deltagarna gjordes som även innehöll en presentation av viktiga 

arbetsområden och en bild av den organisation man verkar i.  

Några gemensamma drag för de flesta kommunerna är att de växer och är inne i en stark 

utbyggnadstakt vad gäller förskolor, utmaning att rekrytera, kompetensutveckling av barnskötare. 

Frågan om bedömning ventilerades. Blooms taxonomi på några förskolor i en kommun. Det 

samtalades om svårigheten med att veta/konkretisera vad som händer närmast barnen, som en 

kvalitetsfaktor och att nyckeltal inte kan mäta det fullt ut samt  vikten av att lägga tid på 

introduktionen vid nystart. 

Övergångar Knivsta 

Catharina Sundin delgav Knivstas arbete kring övergångar, material bifogas. 

Målsättningen är att gå från en bedömningskultur till en utvecklingskultur. 

Knivsta har utformat fyra yrkesträffar under året mellan förskoleklass och förskola med olika innehåll 

med syfte att berätta hur de arbetar kring värdegrund och likabehandling samt språkarbete . 

Litteraturtips: Helena Ackersjö: Övergångar mellan skolformer. 

En diskussion uppkom i gruppen gällande barns förmågor kontra bristtänkande och funderade på var 

barns erfarenheter tar vägen i överlämningarna. Hur hörs barnens egna berättelser? 

Förskolekonferensen 19 feb 

Vi gick igenom frågeställningar till gruppdiskussionerna och vad en samtalsledare ska göra under 

hållbarhetskonferensen som anordnas av FoSam den 19 feb. Två deltagare erbjöd sig att 

representera i panelsamtalet på konferensen: Camilla Lindström och Catarina Sundin. Mycket 

välkommet! De har vårt fulla stöd. 

Under punkten Insikter från praktiken kommer de som ska presentera att möta Pelle utanför Eva 

Netzeliussalen kl. 10:30, för att kunna förbereda sig i lärosalarna. 
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Under eftermiddagen är RUG-gruppens medlemmar samtalsledare, enligt denna fördelning: 

• 1  sal  11:132 Samtalsledare: Frida Eketjäll och Margareta Fredin (Enköping) 

• 2  sal 12:131 Samtalsledare: Helen Rannby och Nina Lundén (Heby) 

• 3  sal 12:132 Samtalsledare: Anna Walterhom (Håbo) 

• 4  sal 13:133 Samtalsledare: Catharina Sundin (Knivsta) 

• 5  sal 13:135 Samtalsledare: Gunilla Bränn (Sigtuna) 

• 6  sal 14:327 Samtalsledare: Camilla Lindström och Ingrid Wester (Östhammar) 

• 7 sal   14:360 Samtalsledare: Birgitta Edlund Falk (Uppsala) 

• 8  sal 21:237 Samtalsledare: Kicki Viklund (Uppsala) 

• 9  sal  21:238 Samtalsledare: Gunilla Johansson (Tierp) 

• 10  sa l 24:103 Samtalsledare: Kim Feldt och Carina Ederyd (Tierp) 

Vi kommer under konferensdagen tex vid fika eller lunch ge stöd i att hitta till tilldelad lokal. Ca 12 

deltagare kommer delta i varje diskussionsgrupp.  

Att vara samtalsledare innebär följande: 

• visa vägen till grupprummet (Ni kommer få en skylt med rumsnummer och ta med er grupp 
från konferensrummet till lokalen ni fått ovan.  Vi lotsar ut er i ordningen 1-10 som 
deltagarna kommer ha på sina namnskyltar.) 

• utse någon som gör anteckningar om ni inte är två samtalsledare 

• introducera diskussionsfrågor (bifogas här) 

• Fördela talutrymme 

• Summera diskussionen och avrunda 

• Sammanfatta anteckningarna och mejla till per.norlin@edu.uu.se 

• Guida till kaffet som finns utanför konferenslokalen kl.14:30-15.00 
 

Eftersom kaffet pågår en halvtimme finns utrymme för att viktiga samtal i grupperna kan avslutas 

lugnt, men man kan även fortsätta under kaffet. Ni avgör vad som passar er grupp. 

Sammanfattningen av anteckningarna är främst till för RUG-gruppens fortsatta uppföljning av 

arbetet. Nästa programpunkt börjar sedan kl. 15.00 i Eva Netzeliussalen igen. 

Om någon ser ett utrymme att vidarebefordra någon kort kommentar om vad som talats om i 

gruppdiskussionerna kan de SMS:as till Pelle (070 5683190). 

Innehåll nästa RUG-möte den 27 april i sal 24:103. 

• Bodil Halvars kommer att berätta om sin forskning. Hon är en av föreläsarna på konferensen 

och vi kan på så sätt också knyta samman vårt arbete med konferensen och det vi får höra 

från Bodil. 

• Vi återkopplar från gruppdiskussionerna på konferensen 

• Enköping berättar om sitt arbete med övergångar 

Vid tangenterna; Pelle Norlin och Marie Lein  

mailto:per.norlin@edu.uu.se


den 9 februari 2018 [FOSAM, FÖRSKOLANS UTVECKLINGSGRUPP] 

 

3 
 

 

 

  



den 9 februari 2018 [FOSAM, FÖRSKOLANS UTVECKLINGSGRUPP] 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


