IDÉBUREN VÄLFÄRD
Föreläsare IV-dagen 2022
Tema: 25 år i de minsta medborgarnas tjänst och 1,5 år med människan i fokus
Fredag den 10 juni 2022 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Marianne Bengtsson
Hygien och smitta i förskolan
Föreläsningen fokuserar på hur smittsamma sjukdomar sprids och hur
man på olika sätt bryter smittvägarna. Föreläsningen kommer att ta upp
goda hygienrutiner som enkelt kan integreras i de dagliga rutinerna på
förskolan.
Marianne har sedan 16 år arbetat som smittskyddssjuksköterska med
inriktning hygien och smittskydd i förskolan (Hyfs – Hygiensjuksköterska i
förskolan). Hon är utbildad distriktssköterska och har sin yrkesbakgrund inom
barnhälsovården.

Mikael Hellstadius
Tillsyn
Den kommunala tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
är myndighetsutövning som kan få stora konsekvenser för den enskilda
verksamheten. Vad innebär tillsynen och vad har den fristående verksamheten för rättigheter
och skyldigheter i samband med tillsynen? Vid föreläsningen gås centrala moment i tillsynen
igenom med fokus på att ge svar på frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten
samt göra verksamheterna väl förberedda inför en tillsyn.
Mikael är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i drygt
tio år, samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit
sekreterare och expert i ett stort antal olika utredningar på skolans område, samt deltagit i
arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området under senare år, bl a
som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit
särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna
vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Under de senaste månaderna har Mikael
varit anställd på IV – Idéburen Välfärd som juridisk rådgivare inom skollagen.

Christer Johansson
Arbetsrätt
Christer Johansson har en gedigen och mångårig erfarenhet kring
rådgivning till förskolor om arbetsrättsliga frågor. Christer Johansson är
anställd vid Arbetsgivaralliansen, civilsamhällets arbetsgivarorganisation.
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Sozan Rahman
Min resa, min dröm till verklighet
Sozans föreläsning beskriver hennes resa till att bli rektor samt alla tuffa
hinder hon fick möta på sin resa och hur man kan motverka tvivel.
Sozan kom till Sverige som 17-åring, utbildade sig så småningom till
Montessorilärare och driver i dag personalkooperativet Tigerungen i
stadsdelen Rissne i Sundbyberg och hon sitter också i IV:s
verksamhetskommitté.

Ulrica Hedlund
Från stilla till gorilla! – en föreläsning om livsviktig rörelseglädje
Här får du en inblick i hur du som pedagog på ett medvetet och lustfyllt
sätt kan ge barnen på din förskola möjligheter att utveckla sina motoriska
färdigheter och därigenom öka sin förmåga till utveckling på andra
områden, sin koncentrations- och inlärningsförmåga, sitt självförtroende och mycket mer
genom fysisk aktivitet. Och dessutom finna glädjen i att röra på sig!
Ulrica är utbildad förskollärare, hälso-och friskvårdskonsulent, ledare i yoga samt utbildar i
”Yoga för barn” för ledare på Friskis & Svettis och i ”Mini-Röris och Röris” för personal i
förskolor och skolor. I Ulricas yrke som förskollärare värnar hon särskilt barnens hälsa och
välmående och där den fysiska aktiviteten är en självklar del.

Sally Ryding och Martina Öhrling
Specialistbarnskötare med inriktning
språkutveckling och Specialistbarnskötare med
inriktning lärmiljöer.
De senaste åren har utbildningar inom pedagogik blivit
en del av Yrkeshögskolan Yrgo som en satsning i att
kompetensförstärka förskolor och grundskolor. Yrgo
bedriver i dag två skräddarsydda utbildningar inriktade mot att kompetensutveckla
barnskötare. Utbildningsledaren Sally Ryding och lärare Martina Öhrling bjuder in till en
föreläsning om de två utbildningarna. Sally kommer att presentera yrkeshögskolans
utbildningsform och dess relevans i kompetensförsörjningen av förskolan, och läraren
Martina presenterar de olika inriktningarna och hur utbildningarna bidrar till förskolans viktiga
uppdrag att främja barns lärande och utveckling.
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Mimmi von Troil
Systematiskt säkerhetsarbete
Barn och vuxna ska vara trygga i förskolan. Hur gör vi då? Vad är
inrymning, låst läge och hur jobbar vi med aktivt säkerhetsarbete?
Mimmi har sedan 2011 arbetat med säkerhetsfrågor på förskolor och
skolor. Som vd på tidigare FSO hade Mimmi kontakt med MSB och
barnsäkerhetsrådet för att lansera begreppet ”inrymning” i Sverige. Mimmi
är i dag generalsekreterare på IV – Idéburen Välfärd.

Pauline Gunnardo
Anmälningsplikten när barn far illa
Under föreläsningen pratar vi om orosanmälan och plikten att anmäla när
vi misstänker eller vet att ett barn far illa. Vi pratar även om svåra samtal
med andra vuxna och när barn väljer att berätta. Det kommer att finnas tid
för samtal och ni kommer att få tips på en blankett som kan underlätta vid orosanmälan.
Paulina är beteendevetare utbildad på masterprogammet i psykologi, i familjebehandling
med KBT och motiverande samtal. Hon arbetar på barnrättsorganisationen Trygga Barnen
samt i egen firma där hon föreläser och skriver om barns utveckling, barnets rättigheter och
föräldraskap. Paulina har tidigare arbetat inom förskola och i forskningsprojekt om barns
utveckling i förskolan.

Helena Lindfors
De yngsta barnen i förskolan
Vad innebär det att arbeta med 1-3 åringar? Hur kan vi möta varje enskilt
barn utifrån dess unika behov, förutsättningar och framför allt rättigheter?
Vilken betydelse har omsorgen för de yngsta barnens lärande? Allt utifrån
den senaste forskning om barn och deras utveckling, skollagen, läroplanen
samt FN:s barnkonvention.
Helena är leg förskollärare och diplomerad småbarnspedagog med 20 års efterfarenhet av
förskolan där hon till största del har arbetat med de allra yngsta barnen. Sedan snart 15 år
tillbaka är Helena kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, SmåBarn i Lund, och
föreläsare i många sammanhang med det stora fokuset på hur hjärnan fungerar, sömn,
stress, anknytningens betydelse för de allra yngsta barnen. Helena är även medförfattare till
”De yngsta barnens egen läroplan”, samt styrelsemedlem i montessorinätverket M.E.R.
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Jan Boris-Möller
Var sätter man plåstret när såsen har skurit sig?
Elektroingenjören som blev kock och ifrågasatte alla olika
tillagningssätt och i med det lagar mat mot resultat istället för
metod. På det sista seminariet på IV-dagen möter vi vår
inspirationstalare Jan Boris-Möller i föreläsningen ”Var sätter man
plåstret när såsen har skurit sig?”.
Jan Boris-Möller började sin TV-bana med ”Sköna Söndag” 1989, Tre Kvart, SVT 1990, Här
är ditt kylskåp, SVT 1991 och 1993, 43 rum och kök, SVT 1992 och 1994. TV4 morgon-TV
från start 1991-1992. Sommarens Goda, Julens Goda TV3 1994-1996 och ett antal
radioprogram, med bland annat flera egna Karlavagnen.

