
Förskola

Förskoleutbildning

Vi erbjuder en rad olika 
utbildningar anpassat för förskola.  
Detta för att ta din enhet till nästa nivå.  



Det krävs en pedagogisk tanke för att utnyttja de digitala verktygens 
fulla potential. Genom ett medvetet användande av verktygen i  
verksamheten har du möjlighet att skapa förutsättningar för barnen att 
uveckla sina förmågor samt att utveckla det kollegiala samarbetet. Vi 
kan hjälpa dig att skapa en förståelse för hur du använder digitala  
verktyg i din undervisning. Du lär dig designa din undervisning för 
kreativitet, språkutvecklande arbetssätt, pedagogisk dokumentation 
och användande av lärplattformar.  

Du får nya metoder och modeller för att använda de 
digitala verktygen i det systematiska kvalitetsarbetet  

Du får ny kunskap om hur de digitala verktygen kan 
stödja din undervisning för att ge barnen förutsättningar 
för ett lärande kopplat till dagens samhälle 
 

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Utnyttja de digitala verktygens  
fulla potential på din förskola

Kontakta oss för mer information!
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Ni behöver ledare som har förståelse och skapar förutsättningar för 
att digitaliseringen används på ett adekvat sätt. Era pedagoger har 
kunskap kring hur digitala verktyg kan stödja utbildningen och drar 
nytta av verktygen i sin undervisning.

Du får nya metoder och modeller för att öka  
användandet av digitala verktyg på din förskola 

Du får en förståelse för hur ledarskapet är grunden till 
förskolans digitala utveckling

Du får ett utbud av metoder för att naturligt  
implementera de digitala verktygen i ditt arbete

Du får kunskap om hur du kan använda digitala verktyg 
i ditt systematiska kvalitétsarbete 
 

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Skapa rätt förutsättningar för 
användandet av digitala verktyg

Kontakta oss för mer information!
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Skolverkets rapport visar på att 30% av årstidsanställda i förskolan 
helt saknar utbildning att arbeta med barn. Denna process är för din 
personal som saknar pedagogisk utbildning och som har behov av att 
förstå sitt uppdrag med utgångspunkt i läroplanen. 

Du får en förståelse för ditt uppdrag i förhållande till 
läroplanen 

Du får genomföra och analysera dokumentation med 
stöd av digitala verktyg

Du får kunskap som du kan sprida vidare på din 
arbetsplats

Du får digitala metoder för att arbeta kollegialt 
 

Detta får du med dig efter 
utbildningen:

Utbilda den outbildade personalen 
på din förskola

Kontakta oss för mer information!
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