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 Befattningsutbildning för rektorer i förskolan, HT 2021 
	
	
	

Modul 1:  
	
23 och 24 september 2021, Utbildningsdag 1 + 2:  
 

23/9 Utbildningsdag 1: Uppstart  
 
 Information om utbildningen och dess uppbyggnad med förförståelse, case, den egna 

verksamheten och läsanvisningar; lokal, tider, luncher.  
 Uppföljning av inför start hemuppgift.  
 Gruppdiskussioner 

 
 Överlämning till nästa modul - Praktisk övning eller case 

 

24/9 Utbildningsdag 2: Rollen som chef                                                                     
 
 Föreläsning om kris, krishantering och beredskap.   
 Genomgång av gruppdynamik, roller och ansvar.  

 
 Rollen som chef, utmaningar, kommunikation och organisation. Fördjupning i 

metoder med stöd av KO-schema 
 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
 

Modul 2: 
 
21 och 22 oktober 2021, Utbildningsdag 3 + 4 
 
 

21/10 Utbildningsdag 3: Skoljuridik 
 
 Övergripande förskole juridik  

Vad är en förskola 
Rätten till plats 
Förskolans syfte 

 Utbildning och undervisning 
- Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 § skollagen) 
- Utveckling och lärande 
- Trygg omsorg inklusive säkerhetsfrågor, 8 kap sidan 103-106 
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- Barnens arbetsmiljö/lärmiljö inkl. barngruppens storlek 2 kap och 8 kap, sidan 

106-112  
 Likvärdig	utbildning	och	det	kompensatoriska	uppdraget		
 Särskilt stöd för att kunna delta i utbildningen 3 kap. och 8 kap, sidan 144 

‐ Egenvård i förskola  
‐ Orosanmälan  

 Förskola och hem (Föräldrabalken, Lpfö del 2.4, 2.5, 8 kap skollagen, ) 
- Vårdnadshavare/föräldrar – lite familjerätt 
- Ansvarsfördelning förskola – hem 
- Samarbete med hemmen 
- Övergångar mellan skolformer 
- Offentlighet och sekretess till skydd för uppgifter om barnen och deras 

närmaste 
 

 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller case 
 
 

22/10 Utbildningsdag 4: Skoljuridik 
 
 Styrning och ansvarsfördelning med särskilt fokus på rektorsrollen (arbetslag, 

förskollärare, rektor, skolchef, huvudman, staten) 2 kap. skollagen, sid 177-202. 
 Annan juridik som styr förskolans verksamhet, bl.a. tystnadsplikt, hantering av 

personuppgifter, samarbete förskola hem, kontakter med socialtjänsten samt egenvård 
och medicinering i förskolan. 

 Juridik med fokus på en fristående förskolas relation till kommunen.  
 Godkännande, tillsyn samt resursfördelning 

 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
 
 

Modul 3: 
 
25 och 26 november 2021, Utbildningsdag 5 + 6 
 

25/11 Utbildningsdag 5: Skoljuridik 
 
Förmiddag 
 Skoljuridik med fokus på kränkande behandling och diskriminering enligt 6 kap. 

skollagen och diskrimineringslagen. 
Eftermiddag 
 Praktisk tillämpning av förmiddagens föreläsning. Genomgång av metoder för att 

skapa delaktighet med barn, föräldrar och övriga anställda. Gruppdiskussioner. 
 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case  
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26/11 Utbildningsdag 6: Uppdrag Rektor   
 
 Rektorns ansvar utifrån läroplan/skollag 
 Personalansvar 
 Planer som styr förskolan 
 Huvudmannens ansvar utifrån läroplan/skollag 
 Delegationsbeslut 

 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
Examinationsuppgift genomförs efter modul 3. 
 
 

Modul 4: 
 
27 och 28 jan 2022, Utbildningsdag 7 + 8:  
 
 

27/1 Utbildningsdag 7: Mål -och resultatstyrning   
 
 Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens 

krav på förskole rektors ansvar. 
 Pedagogisk dokumentation 
 Praktisk tillämpning av förmiddagens föreläsning. Genomgång av metoder för att 

skapa delaktighet med barn, föräldrar och övriga anställda. Gruppdiskussioner.  
 Överlämning till nästa modul 

 

28/1 Utbildningsdag 8: Tillgänglig förskola för alla 
 
 Grupp, individ och organisation. 
 Struktur och organisering. 

 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
 

Modul 5:  
	
	
24 och 25 februari 2022, utbildningsdag 9+10 
 
 

24/2 Utbildningsdag 9:  
SAM-systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar 
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Förmiddag 
 
 Att jobba med arbetsmiljöfrågor, krav och ansvar. 

 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
 
 
Eftermiddag 
 
 Anställning och avskedande.  
 Arbetsrättslig lagstiftning. 

 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
 

25/2 Utbildningsdag 10:  
SSA – Systematiskt säkerhetsarbete   
 
 
 Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan.  
 Arbetsmiljö och andra planer. 
 Utrymning/Inrymning samt Systematiskt brandskyddsarbete och Risk- och 

sårbarhetsanalys. 
 (Kommunikation och media – beredskap och eftertanke inför medialt intresse. Att 

möta media. Grupparbete. (Hur hanterar vi när personal är flitiga Facebook användare 
och huvudmannen vill styra över detta?) 

 
 Överlämning till nästa modul – Praktisk övning eller Case 

 
 
Skriftlig återkoppling från examinationsuppgift. 
 
 
	

Modul 6:	
 
24 och 25 mars 2022, utbildningsdag 11 + 12 
 
 

24/3 Utbildningsdag 11: Ledarskap och Coachning  
 
 Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik 
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25/3 Utbildningsdag 12: Kommunikation och samtalsteknik  
 
 Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. 

Gruppdiskussioner. 
 
 
 
 kl. 16-17 DIPLOMERING 

	


