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Anmälan om studieresa till Italien, Reggio Emilia
Syfte och bakgrund
Avdelning förskola har i ett tidigare ärende anmält en studieresa till
Italien, Reggio Emilia för avdelningens sex pedagogiska ledare.
Sedan anmälan gjordes har avdelningen startat en ny enhet.
Avdelningen ser en vinst i att representanter från samtliga enheter
medverkar vilket bidrar till en ökad likvärdighet för förskolorna.
Vidare ser avdelningen en stor fördel i att även avdelningens
utvecklingsledare deltar, då denne tillsammans med
avdelningschefen leder förskolans pedagogiska forum.
Avdelningen förskola har sedan tre år tillbaka haft pedagogisk miljö
och material som ett fokusområde. Under 2018 har förskolans
ledningsorganisation arbetat med att utveckla de basmiljöer som
finns på förskolorna utifrån arbetet med en likvärdig förskola för
alla barn. De pedagogiska utvecklingsledarna har haft, och kommer
fortsätta att ha, en viktig roll för implementeringen ute på
förskolorna då de arbetar nära arbetslagen. Resan till Reggio Emilia
syftar till att ge de pedagogiska utvecklingsledarna inspiration och
kunskap i hur Skärholmen kan fortsätta arbetet med förskolornas
miljöer.
Avdelningens pedagogiska utvecklingsledare är utbildade
pedagogistor och ateljeristor, utbildningar som hämtat sin
inspiration från det pedagogiska ledarskapet i de kommunala
förskolorna i Reggio Emilia, Italien. I den pedagogiska filosofin i
Reggio Emilia arbetar man medvetet med utformningen av den
pedagogiska miljön.
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Reggio Emilia institutet erbjuder vartannat år ett
fördjupningsseminarium i Reggio Emilia, nästa kurstillfälle blir den
11 - 14 mars 2019. Kursen kommer att ha fokus på bland annat
ateljékultur, hundraspråklighet och organisation av förskolornas
fördjupade arbetssätt. Veckan innehåller föreläsningar, seminarier,
studiebesök och gemensamma workshops.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1./872-2018
Sida 2 (2)

Syftet med deltagandet är att få kunskap och inspiration
pedagogiska miljöer samt dela erfarenheter med andra pedagogiska
ledare i Europa. De pedagogiska utvecklingsledarna kommer inför
studieresan att få arbetsuppgifter som sedan ska arbetas med samtlig
förskolepersonal med avstamp på gemensamma utvecklingsdagar i
april. Arbetet kommer sedan fortgå i olika forum, bland annat i
befintliga nätverk.
Deltagandet i studieresan kommer att vara en viktig
kompetensutveckling för de pedagogiska utvecklingsledarna och
utvecklingsledaren som kommer gynna både pedagoger och barn
inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Finansiering
Priset för fördjupningsseminariet är 23 450 sek/ per person. Utöver
kurskostnaden tillkommer resekostnader på 6 250 sek/ person. Den
totala kostnaden för studieresan för två personer beräknas till 59
400 sek.
Beslut
Studieresa till Reggio Emilia i detta syfte godkänns för förskolans
utvecklingsledare samt den pedagogiska ledaren i enhet 6 under
perioden 2019-03-10 – 2019-03-15.

Susanne Leinsköld
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Information om studieresa
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