
Välkommen på en inspirationsdag 
kring IT i förskolan! 
En dag full av kollegiala möten, inspiration och lärande; öppen 
för dig inom förskolan i Region 8-kommunerna. 

Dagen består av inspirationsföreläsningar kring förskolans digitalisering 
samt ett flertal workshops, där du får testa ny pedagogisk teknik samt ta del 
av erfarna pedagogers arbetssätt. Det här vill du inte missa! 

Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår och arrangeras av Region 8 
tillsammans med MediaCenter.
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Workshop-program 
Förmiddagen inleds med föreläsningar kring förskolans digitalisering och därefter 
valbara workshops enligt nedan. Varje workshop ges tre gånger under konferensen; 
du gör dina val när du anmäler dig. Detaljprogrammet mejlas ut till deltagarna 
innan konferensen.
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MIK för små barn. Små barns 
medievardag ser väldigt annorlunda ut 
idag. Vad behöver vuxna kunna för att 
redan från början stötta barnen att bli 
digitala experter? Vi diskuterar och 
provar de små barnens första möten 
med webb och appar. Jenny Lindmark, 
Länsbiblioteket Västerbotten 

Speciapedagogiskt perspektiv med 
lärplattan. En workshop med 
specialpedagogiskt perspektiv på 
användandet av lärplattan. Ni får 
inspiration och exempel på hur ett 
flertal appar, bl.a Memoria kan användas 
i verksamheten. Hanna Vretblom, 
Förskolan Uven, Umeå 

Pedagogisk dokumentation med 
digitala verktyg. Hur kan vi skapa 
dokumentationer med digitala verktyg 
på ett tidsbesparande sätt? Vi tittar på 
exempel och testar, bl a via Google 
Presentationer, Pic Collage och Explain 
Everything. Ta gärna med en lärplatta 
för att ha möjlighet att prova på själva. 
Inga-Maj Gradin, Kungsgårdens 
förskola, Umeå 

Kom igång med programmering. För 
dig som aldrig testat, men som är 
nyfiken på programmering för små barn. 
Vi testar några lekfulla övningar och 
appar och pratar om varför det är så 
viktigt att närma sig detta nya “språk” 
redan i unga år. Robert Granlund, 
Umeå kommun 

Digital producent. Inspirerande 
workshop där du arbetar med  
multimodalt berättande och skapande 
med appen Book Creator. Du får chans 
att arbeta praktiskt, digitalt och 
kollegialt. Linda Rudolfsson, 
MediaCenter 

Film i förskolan. Vi kikar på hur du kan 
lyfta ditt och barnens filmberättande 
med appen iMovie. Vi testar också hur 
du kan berätta och lura ögat med hjälp 
av dolda klipp och andra trickfilmsknep. 
Roligt och spännande så klart, men 
också ett bra sätt att jobba med 
källkritik på barnens nivå. Tomas 
Svedgård, MediaCenter
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