Kompetens- och verksamhetsutveckling

Interkulturell föräldrasamverkan inom
för- och grundskolan
Inbjudan till utbildning
15 oktober 2019
i Göteborg

Medarbetare i förskolan och grundskolan möter dagligen barn
och vårdnadshavare med skiftande kulturella bakgrunder.
Dessa möten ställer krav på personalens interkulturella
pedagogiska kompetens. Att bemöta olika vårdnadshavare och
förstå deras tänkande om barnuppfostran samt (för-) skolans
roll i samhället och för de enskilda familjens liv är viktigt för
(för-) skolans pedagogiska arbete och kvalité.
Göteborgsregionen bjuder in till en heldag om utmaningar,
möjligheter och dilemman i interkulturell föräldrasamverkan.
Dagens leds av Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik
vid Mälardalens högskola. Hon är Sveriges första
professor i interkulturell pedagogik och har stor vana av
att leda utbildningar och workshops, både nationellt och
internationellt.

MÅLGRUPP:
Du som arbetar inom förskolan eller grundskolans lägre
årgångar.

INNEHÅLL
Interkulturell föräldrasamverkan inom för- och grundskolan

INNEHÅLL

TID OCH PLATS

Utbildningsdagen utgår ifrån ett aktivt deltagande, där dina egna dilemman, erfarenheter och kunskaper får vara i fokus. Samtidigt som
du får ny kunskap inom ämnet, kopplat till (för-)skolans verksamhet.
Några av ämnena vi kommer att prata om:

15 oktober 2019 kl 09.00–15.30.
Fika och registrering från kl. 08.30.
Riverton Hotel, Stora Badhusgatan 26,
Göteborg.

• Interkulturell kompetens- och verksamhetsutveckling

AVGIFT

• Dilemman och utmaningar i föräldrasamverkan

1 950 kr exkl moms för Göteborgs
regionens medlemskommuner.
2 450 kr exkl moms för övriga.
I avgiften ingår fika och lunch.

• Konsekvenser för föräldrasamverkan

ANMÄLAN

• Exempel på lyckade samverkansprojekt

Sista anmälningsdag: 13 september.
Anmälan görs genom att klicka här.

Inför mötesplatsen

Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Begränsat deltagarantal!

• Olika typer av barnuppfostran
• Anpassningsstrategier hos föräldrar med utländsk bakgrund

Inför utbildningsdagen rekommenderas boken Den interkulturella
förskolan: mål och arbetssätt av Pirjo Lahdenperä med flera som
inläsning.

Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdag debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person.

UPPLYSNINGAR
Patrik Gruczkun, Göteborgsregionen,
tel. 031-335 51 82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

