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MÖTESANTECKNINGAR FoSam RUG Förskola 20180427 

Närvarande: Gunilla Johansson från Tierp, Anna Walterholm och Charlotte Lundberg från Håbo, Catharina 

Sundin från Knivsta, Ingrid Wester från Östhammar, Margareta Fredin och Frida Eketjäll från Enköping, Birgitta 

Edlund Falk samt gruppledare Marie Lein från Uppsala kommun och Pelle Norlin från Uppsala universitet.  

Kort info från FoSams styrelse 10 april: 

Alla gruppledare var inbjudan till styrelsen för att berätta om varje grupps arbete och utmaningar. 
Syftet var att diskutera hur styrelsen kan ge grupperna bästa möjliga förutsättningar att bedriva 
verksamheten, att nå ut i kommunerna resp. på universitetet, att tydliggöra gruppernas uppdrag och 
klargöra vilka förväntningar kommuner och fakulteten har på grupperna. RUG Förskola är en 
välfungerande grupp där deltagarna lärt känna varandra, skapat tillit och kontinuitet i gruppen. 
RUG är inte bara en koppling mellan kommun och universitet utan också en viktig arena för 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Frånvaro av forskare/universitetslärare/doktorander i 
grupperna (endast universitetsgruppledaren ingår i gruppen), forskare bjuds idag in till grupperna för 
att presentera sin forskning men ingår inte i gruppen. Denna fråga har tidigare lyfts i FoSam:s 
styrelse. Vi lyfte också svårigheterna att få fatt i vilken forskning som pågår riktat till just förskola och 
de yngre barnen. 
 

Pelle Norlin berättar om sitt kommande forskningsuppdrag.  

Pelle kommer få 50% forskartjänst från hösten med fokus på samtal i bilderboksstunden och 

modersmål. Han önskar få kontakt med förskolor som vill jobba med läsning, bilderböcker och 

boksamtal .Har ni någon förskola som skulle vara intresserad så kontakta: per.norlin@edu.uu.se 

Bodil Halvars, Dr. i didaktik, universitetslektor naturvetenskap och hållbarhetsfrågor, etik, lek. 
Se mer i bifogat material 
 
Forskningsfokus: 

Förskoledidaktiskt perspektiv hur syns den? 
Barns utforskande och omgivande möjlighetsvillkor (naturvetenskap och hållbarhetsfrågor) 
Avhandling barn och etik-hur man förhandlar värden i förskoleklass 
Lek (”den ”fria” leken, djuplek, lekens egenvärde) 
 
En förskoledidaktisk ingång: Definition på BU  
Kan inte vara ett eget ämne, innehåller många olika ämnen eftersom vi ska jobba med en didaktisk 
verklighet där barnen behöver få tillgång till flera olika, ämnena blir inte uppstyckade utan går in i 
varandra, går ej att skilja åt. Parxisnära. 
 
Vad betyder omsorg idag?  
 
Jobba med utforskandet, hur definieras det på olika sätt? Utgå från barns egna frågor, vad laddar vi 
det med? Syfte, ämnesinnehåll, didaktiskt innehåll, se tendenser att vi tappar bort oss på vägen, vad 
är barnens frågor? Ta fram en gemensam frågeställning att utforska, tillbaka till det ursprungliga. 
Pedagogens fortlöpande research, fördjupa oss på ett lustfullt sätt. 
Bildningsbegreppet finns i förskolan som kultur som behöver upprätthållas. 
 
Lyssnandet är hjärtat i förskoledidaktik. Vad är förskoledidaktiska begreppet kopplat till 

undervisningsbegreppet?  
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Återkoppling gällande Hållbarhetskonferensen 19 feb 2018 
 Konferensen har bidragit till att vidga hållbarhetbegreppet, att genomlysa processer ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Bra variation på innehållet på konferensen. En bra dag som satte igång tankar och diskussioner och 

som även bekräftade viktigt arbete som redan sker. OMEP:s utvärderingsverktyg har 

uppmärksammats mer, att lyfta fram att Agenda 2030 är bakgrund till t ex Grön flagg osv. 

Under passet insikter från praktiken fanns önskemål om mer riktat innehåll på ledarskap, då 

målgruppen var ledare. 

Tankar framåt: Hur når vi pedagogerna på förskolan? Vi är många kommuner och många 

medarbetare, svårt att arrangera en konferens som når alla. Göra lokala varianter. Bestämma att 

vissa aktiviteter kring Hållbarhet sker lokalt men på samma dag och delas i sociala medier och sprids 

till varandra.  

Innehåll i fokus under 2018 /2019 

• Reviderad läroplan- delge hur implementeringen ska ske i varje kommun 
• Undervisningsbegreppet -förskoledidaktik 
• Digitalisering/Nationell It strategi 

Övergångar förskola-förskoleklass Enköping, material bifogas 

Frida Eketjäll delgav Enögla rektorsområde i Enköpings arbete kring övergångar.  
Upptagningsområdet har vidgats-en växande kommun. Olika upplägg just nu i varje rektorsområde 

hur övergångar går till. En övergångsplan finns framtagen som revideras regelbundet. Skolverkets 

blankett ligger till grund men har skapat sin egen och med inspiration från arbete som delgetts i 

denna grupp. Avslutsamtal sker mellan förskola, förskoleklass och VH -inget samtycke används när 

alla är med på sittande möte. Alla blir placerade i Skolvalet, ingen behöver aktivt söka bara söka om 

man vill byta. 

Förändringar i höst: 

Margareta Fredin från Enköping byter tjänst och kommun, Gunilla Johansson från Tierp går i pension, 

ersättare kommer och utses av respektive kommun. Meddela Pelle eller Marie när ersättare finns 

med namn och e-post. 

Pelle börjar forska och Marie går på föräldraledighet men vi räknar med att vi båda kommer att 

fortsätta som gruppledare för RUG Förskola som nu. 

Möten ht 2018 

Fredag 21 sep 8.30-12.00 och Fredag 23 nov 8.30-12.00 på Blåsenhus. Den 21 sep delger Uppsala sitt 

arbete med övergångar. 

Tack för denna termin och trevlig sommar! 

Vid tangenterna; Pelle Norlin och Marie Lein 
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