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Småbarnspedagogutbildningen
Lund 2019–2020
Vad innebär det att arbeta med 1-3 åringar? Hur kan vi möta varje
enskilt barn utifrån dess unika behov, förutsättningar och rättigheter?
Vad krävs av mig som pedagog, av miljön och av verksamheten för
att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet?
Den här utbildningen hjälper dig att se barnets utveckling i ett
helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter
är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala
utveckling, skollagen, förskolans läroplan och barnkonventionen
samt Maria Montessoris och Jesper Juuls visioner om barnet.
Specialister inom olika ämnesområden föreläser.
SmåBarn i Lund
www.smabarnilund.se
0706-47 11 98

Omdömen från tidigare kursdeltagare
»Småbarnspedagogutbildningen har gett mig kunskap, förnyad energi och en
djupare förståelse för de minsta barnens behov. Därmed har jag också fått
redskap för hur jag ska organisera verksamheten vidare för att skapa en
arbetsmiljö för pedagogerna där de får brinna för sitt yrke.«
Carina Thelandersson, montessoripedagog 0-6 år, rektor, Vidkärrs Montessoriförskola, Göteborg
carina@vidkarrmontessori.se

»Jag är förskollärare, har jobbat 40 år och har trots det haft stort utbyte av denna
utbildning. Helena har lyckats knyta mycket kompetenta och skickliga föreläsare till
utbildningen, som verkligen kan föra ut sitt budskap. Jag kan varmt rekommendera
den till alla som vill få lite nytändning i sitt yrke och även andra som inte har någon
pedagogisk utbildning. Det är en resa för både din egen självkännedom och ditt
arbete med de yngsta barnen. Att arbeta med de yngsta är så oändligt mycket
mer än byta blöjor och snyta näsor!«
Annica Rehn Berglund, förskollärare, Essunga
rehn_blund@hotmail.se

»Småbarnsgruppen är numera den första instans där barn och föräldrar möter
det livslånga lärandet. Därför är det så viktigt med en utbildning som genomsyras
av hur betydelsefullt det är att som småbarnspedagog kontinuerligt utvecklas på
ett personligt, professionellt och kunskapsmässigt plan. Småbarnspedagogutbildningen ger också stort utrymme för nytänkande, kreativitet och arbetsglädje.«
Catarina Neborg, montessoriförskollärare, bitr förskolechef, Montessoriförskolan Gunghästen, Bjärred
catarina@gunghasten.com

Småbarnspedagogutbildningen grundades 1997 av Camilla Carlberg
camilla.carlberg@comhem.se
Ovanstående personer svara gärna på frågor.

KURSPLAN
HÖSTEN 2019

VÅREN 2020

30 aug – 1 sept

18 - 19 jan

Introduktion och presentation.
Förskolans situation idag.
Barnet i ett helhetsperspektiv.
Vikten av att observera och dokumentera.

Anknytning, separationer och tröst.
De yngsta barnens introduktion i förskolan.

21 - 22 september

Hjärnans utveckling.
Gästföreläsare: Eva Tideman, neuropsykolog.
Maria Montessoris vision om barnet.
Gästföreläsare: Kerstin Signert, fil dr i pedagogik
och universitetslektor.
5 - 6 oktober

Sinnenas betydelse för barnets utveckling.
Gästföreläsare: Malin Döhmers, dipl
småbarnspedagog och dipl i taktil massage.
Studiebesök på sinnescentrum.
26 - 27 oktober

Den motoriska utvecklingens betydelse för all
annan utveckling.
Gästföreläsare: Ulrika Myhr, fysioterapeut och
barnspecialist.
16 - 17 november

Barnets personlighetsutveckling - att bli sig själv.
Jesper Juuls grundtankar om det kompetenta barnet.
Gästföreläsare: Helena Lundgren, förskollärare,
montessoriutbildad 0-6 år samt seminarie- och
familjehandledare.
7 - 8 december

Miljöns betydelse.
Studiebesök på småbarnsavdelning.
Tillverkning av småbarnsmateriel.

8 - 9 februari

Behovet av egen personlig utveckling.
Gästföreläsare: Fredrik Lundh, psykosyntesterapeut
och leg psykoterapeut.
29 febr – 1 mars

Basbehov och omsorg – äta, sova och bli torr.
Gästföreläsare: Cornelia Tyrberg, förskollärare, dipl
småbarnsped, sakkunnig inom mat och hälsa.
Studiebesök på småbarnsavdelning.
28 – 29 mars

Rytmiken och musikens betydelse för barnets utveckling
och lärande.
Gästföreläsare: Karin Holmström, rytmikpedagog.
Samspel, kommunikation och språk.
Gästföreläsare: Barbro Bruce, dr i logopedi, bitr
professor i utbildningsvetenskap inr specialpedagogik.
18 - 19 april

Yrkesrollen.
Gästföreläsare: Annika Palmgren, förskollärare och
skolutvecklare inom förskolans professionsfrågor.
Föräldrasamverkan.
9 - 10 maj

Barnets behov av skapande.
Gästföreläsare: Anja Kärhä, konstnär, förskollärare,
ateljerista och kulturpedagog.
Repetition.
30 - 31 maj

Examination. Vad har utbildningen betytt för mig
och mitt förhållningssätt till barnen?
13 - 14 juni

Vernissage – visning av kursdeltagarnas arbeten.
Diplomering.
Kursledare Helena Lindfors föreläser och medverkar vid samtliga tillfällen.

Småbarnspedagogutbildningen
Lund 2019-2020
Omfattning: 28 lärarledda dagar (ca 220 timmar) fördelade på 14 helger,
lördag kl 10-18 och söndag kl 9-17.
Däremellan eget arbete + 30 timmars observation.
Utbildningen utmynnar i ett diplom som småbarnspedagog.
Ansökan: Senast 31 maj, därefter i mån av plats.
Antal deltagare: Lägst 15, högst 20.
Antagningsgrund: Antagning sker genom personlig intervju.
Kostnad: 36 000 kr exkl 25% moms. Obligatorisk litteratur och kursmaterial ingår.
Var 3:e deltagare från samma arbetsplats får 25% rabatt.
Betalningen går att dela upp på flera tillfällen och även mellan olika parter.
Anmälningsavgift: 3 500 kr exkl moms faktureras efter bekräftad kursplats.
Anmälningsavgiften är en del av den totala kostnaden.
Ansökningshandlingar och mer information: www.smabarnilund.se
eller kontakta kursledare Helena Lindfors info@smabarnilund.se

SmåBarn i Lund
info@smabarnilund.se
www.smabarnilund.se
0706-47 11 98

@SmaBarniLund

tryck www.exaktacreative.se

Kursansvarig och personlig handledare:
Helena Lindfors
förskollärare, dipl. småbarnspedagog, föreläsare,
medförfattare till Småbarnens egen läroplan samt
styrelseledamot i Montessorisällskapet M.E.R. och
Barnverket.

