
Små barns hjärnor 
och lekfullt lärande

Välkommen till en heldagskonferens 
förlagd till Lärarförbundet, 
Segelbåtsvägen 15, 
Stora Essingen, Stockholm

– från ord till handling

I maj 2017 arrangerade Lärarförbundet, Naturvetarna, 
Sveriges Ingenjörer och S��elsen Företagsam e� seminarium 
på IVA med rubriken ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande”. 
Seminariet var e� led i lanseringen av föreningen Barn 
Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, BUNT,  och ville visa 
möjligheter a� utveckla den svenska förskolans arbete med 
naturvetenskap och teknik i mötet mellan hjärnforskare, 
psykologer och pedagoger. Forskningen visar a� �diga insatser 
är vik�ga för allt lärande vilket ger Sverige unika förutsä�ningar. 
Här går nästan alla barn i förskolan med välutbildade peda-
goger som kan och vill samarbeta med föräldrar och andra 
engagerade i närsamhället

De samverkande arrangörerna vill nu ta y�erligare e� steg 
och inbjuder �llsammans med BUNT både förskollärare och 
beslutsfa�are inom svensk förskola �ll e� fristående upp-
följningsseminarium på temat från ord �ll handling. I före-
läsningar och workshops visas hur förskolan kan ”organisera” 
lekfullt lärande som s�mulerar små barns intresse för natur-
vetenskap och teknik. På så sä� kan förskolan bygga en grund 
för kommande år och lämna vik�ga bidrag �ll Sveriges fram�da 
kompetensförsörjning.

Dag:       Fredag 28 september 2018
Tid:       09 00 – 16 15

Plats:       Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, 
       Stora Essingen, Stockholm

Målgrupp:   Poli�ker, chefer, förskollärare, organisa�oner, 
       forskare m fl

Kostnad:      1440 kronor per person, exkl moms (1800 inkl moms)
       För  grupper med minst 4 deltagare 
       – 1000 kronor/person (1250 inkl moms)
 
Kontakt:       Bo Sillén, bo.sillen@foretagsam.se eller
       Marianne Fogelberg, fogelbergmarianne@gmail.com

Anmälan:    Anmälan på h�ps://sv.surveymonkey.com/r/YC6Z93V 
      (eller mail �ll info@foretagsam.se) senast 10 
       september 2018.Bekrä�else på anmälan kommer 
       �llsammans med faktura �ll angiven fakturerings-
       adress. Inbetalda avgi�er återbetalas vid återbud 
       senast 14 september

Arrangörer: Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet, Naturvetarna 
       och S��elsen Företagsam �llsammans med 
       föreningen BUNT.

Inbjudan �ll 28 september
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Om seminariet

https://sv.surveymonkey.com/r/YC6Z93V

