
      Konferanse i Ås Kommune    
 Lærende fremtid - morgendagens samfunn 

 
Ås kommunes kommunale barnehager inviterer til to inspirasjonsdager, der teori og praksis skal 

synliggjøres ut i fra inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien. Vi ønsker å vise dere hvordan vår felles 

pedagogiske plattform, visjon og inspirasjon, danner grunnlaget for arbeidet som gjøres i hver 

enkelt barnehage. Dere vil møte engasjerte pedagoger som gleder seg til å belyse vår praksis for 

dere. Vi er også stolte av å ha fått med oss Gunilla Dahlberg, professor ved Stockholms universitet. 

 

                      Vårt blikk; 
             barn kan, vil og våger 

 

Torsdag 28.mars 9:00-15:30 
 9:00-9:15 Åpning ved Kommunalsjef Ellen Benestad 

 9:15-9:45 Felles foredrag «Vår inspirasjon, støtte og forpliktelse» 
Pedagogisk plattform danner grunnlaget for kvalitetsarbeidet i Ås kommunale 
barnehager. Hva slags syn har vi på barn, hvordan tenker vi at barn lærer og hvordan 
påvirker dette vår praksis? 

 10:00-11:00 Parallellsesjon 1 

 11:00-12:00       Lunsj 

 12:00-13:00       Parallellsesjon 2 

 13:00- 13:15      Pause 

 13:15-15:30      Felles foredrag «Sammen om det digitale 3D»  
Hvordan møte digitale verktøy gjennom en reflekterende kultur - workshops 

 

Det vil være mulig å se utstillingen «Bærekraftig utvikling» et samarbeid med skolene i Ås 
kommune. 
 
  

Fredag 29. mars kl. 08:30-16:00 
 Foredrag av Gunilla Dahlberg 

 Vandrelunsj 

 Studiebesøk i de kommunale barnehagene fra kl 12:00-16:00 

 

Lærende fremtid - Gunilla Dahlberg 
Gunilla Dahlberg er professor ved barnehagelærerutdannelsen ved 
Stockholms Universitet. Hun har lang erfaring med forskning, har 
utgitt flere bøker og artikler. Hun har vært spesielt opptatt av små 
barns lærende. For tiden jobber hun med prosjektene: Barns dialog 
med naturen, Transkulturalitet og kommunikasjon, samt det 
magiske språket. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiljr_m4dXdAhVDhywKHaYJAqcQjRx6BAgBEAU&url=http://reimaginingchildhood.aomevents.com.au/speaker/professor-gunilla-dahlberg/&psig=AOvVaw1Oh2yRAPm-ZE6kxCMYaRau&ust=1537951462864440


Informasjon om konferansen 

Dato:  28.mars kl. 09:00-15:30 
29.mars kl. 08:30-16:00 

 
Sted:  Ås kulturhus 
 
Pris:  1990,- for begge dagene, inkl. enkel lunsj torsdag og fredag. 
 
Kontakt: Frydenhaug barnehage 64 96 26 61/450 63 977.  
v/ Linda Hovden. 
 
Bindende påmelding innen 01.februar 2019 til barnehagekonferanse@as.kommune.no 

 

Parallellsesjoner: 
Her er en oversikt over de presentasjonene dere kan velge mellom. 
  
Parallellsesjon 1: 

A. «Kraften i det ulike» 
Et prosjekt om barns refleksjoner, ulikhet som verdi og livsmestring.4-5 åringer 

B. «De yngste barnas livsverden» 
Etiske dilemmaer vi møter på. 1-2 åringer 

C. «Blir maur våte når det regner?» 

1-3 åringens møte med bærekraftig utvikling, gjennom prosjekterende arbeid.  

 

Parallellsesjon 2: 

A. «Kraften i det ulike» 
Et prosjekt om barns refleksjoner, ulikhet som verdi og livsmestring.4-5 åringer 

B. «De yngste barnas livsverden» 
Etiske dilemmaer vi møter på. 1-2 åringer 

C. «Blir maur våte når det regner?» 

1-3 åringens møte med bærekraftig utvikling, gjennom prosjekterende arbeid.  

 

Påmeldingsskjema 
Virksomheten sender samlet påmelding med navn på deltakere og ønskede parallellsesjoner (Skriv 
om du deltar på A-B-C. 
 

Navn Parallellsesjon 1 Parallellsesjon 2 

   

                 

   

   

   

 
Virksomhetens navn: 
Kontaktmail: 
Fakturaadresse: 
Kontaktperson/ressursnr: 
Organisasjonsnummer: 
Sendes:  

mailto:barnehagekonferanse@as.kommune.no

