DIGITAL KOMPETENS
I FÖRSKOLAN 2018
1 NOVEMBER 2018
TEGS CENTRALSKOLA, UMEÅ

Välkommen på en inspirationsdag
kring digitalisering i förskolan!
För fjärde året i rad kan vi bjuda in till en dag full av inspiration och lärande,
öppen för dig inom förskolan i Västerbotten. Årets tema är digital kompetens,
med fokus på de nyss beslutade förändringarna i Lpfö. På programmet står
föreläsning om just detta av Andreas Hedlund, Utvecklingspedagog IKT,
Skellefteå kommun, samt en föreläsning om digitala lärmiljöer av Linnea
Karlsson och Jenny Leyman, Krossverket/Malmö stad.
Dagen består också av ett antal valbara prova-på-workshops kring digital teknik
och nya pedagogiska arbetssätt; du hittar dem på sista sidan i detta dokument.
Nytt för i år är att vi kan erbjuda två längre workshops för dig med lite större
digital vana!
Konferensen är kostnadsfri för målgruppen (lunch och fika ingår!) och arrangeras
av MediaCenter tillsammans med Umeå kommun.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ
WWW.MITTMEDIACENTER.SE
(ANMÄLAN ÖPPNAR TORS 4/10, 12.00)

DIGITAL KOMPETENS
I FÖRSKOLAN 2018
PROGRAM

Välkommen på en inspirationsdag
kring digitalisering i förskolan!
09.00 Välkomna! Presentation av dagen
09.15 Föreläsning - Läroplansförändringarna och digital
kompetens, vad innebär det för oss i förskolan?. Andreas
Hedlund, Skellefteå kommun
10.00 Fika
10.30 Föreläsning - Hur kan vi skapa spännande
mötesplatser för barnen med hjälp av digitala verktyg?
Linnea Karlsson och Jenny Leyman,
utvecklingspedagoger från Malmö kopplar det analoga
materialet till det digitala och ser hur materialen kan komplettera och förstärka
varandra, för att skapa en lärandemiljö som utmanar och inspirerar.
11.30 Lunch
12.30 Workshop-pass 1
13.30 Workshop-pass 2
14.30 Fika
15.00 Workshop-pass 3
16.00 Avslutning
Frågor kan ställas till par.sundstrom@umea.se och
tomas.svedgard@regionvasterbotten.se. Läs mer och
anmäl dig på www.mittmediacenter.se (anmälan öppnar
tors 4/10, 12.00).
Med reservation för ändringar.

WORKSHOPPROGRAM
Det digitala i fysiska lärmiljöer. Vi kopplar ihop en

Programmering i förskolan - för nybörjare!

workshop med vår tidigare föreläsning och laborerar
med olika möjligheter i varierande miljöer. Hur kan vi

Vi tipsar om hur du kan komma igång med så väl analog
som digital programmering i förskolan. Vi ger konkreta

skapa en utmanande lärmiljö som förbinder det digitala
och det analoga samt möjliggör kreativitet och
utforskande? Jenny Leyman och Linnea Karlssson,

tips på enkla övningar att använda i barngruppen. Malin
Mann, Förskolan Myrstacken, Umeå

Malmö stad

Det var tur! - Det var synd... Berätta med kod och låt
barnen välja hur sagan ska sluta! För dig som redan har

Filma med green screen. Med hjälp av iPad och appen
Green screen by Do Ink provar vi att filma med green
screen-effekter och samtalar om hur man kan använda

provat på att programmera en del i Scratch. Ta med dig
det verktyg du tidigare använt, så skapar vi berättelser
och spel utifrån en klassisk storyboard med flera olika

detta i förskolan. Medtag gärna platta med appen
installerad. Robert Granlund, IT-pedagog Umeå

slut. Tvåtimmarsworkshop för dig med lite större digital
vana. Jenny Lindmark, Biblioteksutvecklare

kommun

Länsbiblioteket

QR-koder - ett av barnens hundra språk som ger

Vårt förhållningssätt till plattan och appar. Hur kan vi

möjlighet till barns delaktighet och självständighet. En
digital teknik till en skatt av språkutvecklande sagor,

tänka kring förhållningssätt för arbetet med barnen och
lärplattan, finns det något rätt och fel? Vi tar del av

sånger (flerspråkighet), dans och rörelse,
projektionsfilmer och även pedagogisk dokumentation.
Medtag platta med appen Cloud QR installerad. Carina

förskolan Kungsgårdens digitala arbete, får tips och
diskuterar kring vårt förhållningssätt som pedagoger.
Inga-Maj Gradin, Kungsgårdens förskola, Umeå

Vallrud, Förskolan Solbacken, Holmsund
Låt barnen bli digitala konsumenter istället för
Google Slides i förskolan
Gör enkla bildspel med ett knapptryck, skapa sagor att
läsa, utmana andra avdelningar i gemensamma

producenter. En workshop där du arbetar multimodalt
med appen Book Creator. Här får du chans att arbeta
praktiskt och kollegialt. Medtag gärna platta med Book

presentationer. Vi använder oss av Googles
presentationsverktyg, men det funkar såklart med t ex

Creator installerad. Linda Rudolfsson, IT-pedagog
MediaCenter

Powerpoint eller Keynote. Helene Ericsson, IT-pedagog
Umeå kommun

Makerdate för förskola- Kreera, kommunicera och
programmera! Den här workshopen fokuserar på

Skattjakt med mobiltelefon. Vi går på skattjakt och
skapar och delar egna skattjakter med enkla appen

skapande utifrån förskolans tradition men med
inriktning att kombinera detta med digital teknik. Vi

Xnote. Medtag egen smarttelefon eller iPad med
Simkort. Patrick Aspling, IT-pedagog Umeå kommun

experimenterar och skapar med klassiska material
kombinerat med digitaliseringens möjligheter. Vi
undersöker MaKey Makey som ett sätt att styra och

AR och VR i förskolan. Tänk dig att gränsen mellan det
virtuella och det verkliga inte fanns. Att förskolan kunde

programmera musik via frukter och andra föremål. Du
kanske skapar och programmerar ett LED-lysande

förvandlas till kosmos, att historien kunde vara lika
levande som nutiden. Förstärkt och virtuell verklighet är
ett nytt sätt att använda teknik som förändrar ditt sätt att

trollspö, eller en varför inte en interaktiv fiskdamm!
Tvåtimmarsworkshop är ditt för dig med lite större
digital vana. Andreas Hedlund, IKT-utvecklare

arbeta, lära dig saker och spela. Medtag gärna egen
iPad av femte generationen eller senare (2013-). Rickard

Skellefteå kommun

Erlingsson, IT-pedagog Umeå kommun
Med reservation för ändringar.

