
Tid: 12.3.2020 kl.9.15-14.45

Plats: Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters auditorium, Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Målgrupp: Programmet riktar sig till ledande tjänstemän, rektorer, föreståndare, lärare och per-
sonal inom småbarnspedagogik, skola och idrott och övriga intresserade

Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland och svenska enheten för bildningsväsendet

Varför sitta inne då allt hopp är ute?
- Att använda skol- och daghemsgården till som lärmiljö

Välkommen på Regionförvaltningsverkets fortbildning

Varje barn spenderar 1-3 timmar på skol- och dagisgården. Hurudan gården är har stor
betydelse för barnens uppväxt och välbefinnande. Kunniga och engagerade pedagoger är
i nyckelposition gällande undervisningskvalitet men också valet
av lärmiljö berikar inlärningen. Därför behöver vi planera också våra gårdar med omsorg.

Mer naturenlig daghemsgård minskar dessutom sjukfrånvaron hos både barn och personal.

Läs Kristian Åbackas blogg En ny grönare gård har gett mångsidigare inlärningsmiljö, mera
rörelse och främjat barnens kontakt med naturen i Vallipuisto daghem.

INBJUDAN
12.3.2020

Helsingfors

https://aluehallintovirasto.blog/2020/01/24/en-ny-gronare-gard-har-gett-mangsidigare-inlarningsmiljo-mera-rorelse-och-framjat-barnens-kontakt-med-naturen-i-vallipuisto-daghem/


Kostnader

Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på kaffe eftermiddagen.
Deltagarna står själva för övriga kostnader.

Anmälan

Anmäl dig senast 26.2.2020 via denna länk.
Meddela också om du vill äta lunch (på egen bekostnad) i lunchrestaurangen.

Kontakt
Om programmet:

Kristian Åbacka, kristian.abacka@avi.fi,  tfn 0295 016 537
Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Om frågor kring anmälan och annullering:
Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451

Dr. Petter Åkerblom är
landskapsarkitekt, speciali-
serad på barns och ungas
urbana utemiljöer. Han ar-
betar som universitetslektor
i landskapsarkitektur på In-
stitutionen för stad och
land, avdelningen för land-
skapsarkitektur, vid Sveri-
ges lantbruksuniversitet,
SLU.

https://link.webropolsurveys.com/S/A6466B77BC4A4839


Program

9.15-9.30 Välkommen
Kristian Åbacka, Regionförvaltningsverket
Malin Eriksson, Regionförvaltningsverket

9.30-10.30 Betydelsen av barns och ungas ute utemiljöer
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt på Sveriges lantbruksuniversitet

10.30-11.00 Luontopohjaiset oppimisympäristöt - opas (på finska)
Emilia Weckman, Aalto-universitetet

11.00-12.00 Lunch

12.00-12.30 Daghemsgårdens inverkan på barnens hälsa och välmående
Aki Sinkkonen, Naturresursinstitutet LUKE

12.30-13.00 Utomhuspedagogik - de rastlösa barnens räddning
Annika Olsen Nyberg, Kyrkslätt kommun

13.00-13.15 Skärgårdskunskap som tillvalsämne
Peter Rönnberg, Pargas stad

13.15-13.30 Kaffepaus (Rfv bjuder)

13.30-14.00 Hur påverkar daghemmets fysiska miljö daghemsbarns fysiska aktivitet
– resultat från DAGIS-studien
Eva Roos, Folkhälsan

14.00-14.30 Närmiljön som lärmiljö
– lärares uppfattningar av utmaningar och möjligheter
Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi

14.30-14.45 Avslutning
Kristian Åbacka, Regionförvaltningsverket
Malin Eriksson, Regionförvaltningsverket


