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Konferensen berör
• Särskild begåvning – hur möter förskolan bäst dessa 

barns behov?

• Ett språkstödjande arbetssätt för barn i behov av 
stöd – hur kan ett arbetslag tillsammans utveckla  
sin språkmedvetenhet?

• Ögonkontakt hos barn med autism – hur stimulerar 
vi ett socialt samspel på ett lekfullt sätt?

• Råd och verktyg för hur vi kan arbeta med  
sexualitet, könsroller och normer i förskolan.

• Specialpedagogisk dokumentation – ett hinder  
eller en möjlighet?

• För tidigt födda barn och deras utmaningar i  
förskolemiljön.

• Interkulturella föräldrarelationer – vad behöver vi 
känna till om oss själva för att kunna möta andra 
med respektfull nyfikenhet?

• Samtalsmetoder och konflikthantering för att nå 
fram till barn som ofta krockar med vardagen.

Delta online 
eller på plats!
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Specialpedagogik i förskolan

På konferensen medverkar

Kalle Norwald – sexolog och författare  

Linn Eckeskog – fil. dr och författare  

Linda Palla – docent  

Malin Ekesryd Nordström – doktorand  

Ann Nordberg  – docent

Dag Strömberg – leg. logoped och doktorand

Erika Baraldi – leg. psykolog och doktorand

David Edfelt – leg. psykolog och författare

      älkommen till Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan. Ta del av den senaste forskningen och få praktiska verktyg för att 
utvecklas i din yrkesroll. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
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Konferens i Stockholm 
När och var?
8–9 november 2023 
Cirkeln konferens, Sveavägen 41, ABF-huset, Stockholm 
 
Pris

Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
4 295 kr exkl. moms 9 oktober 2023 
 
Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
5 795 kr exkl. moms 10 oktober 2023 

 
I priset ingår förmiddagskaffe,  
lunch och eftermiddags kaffe  
samt dokumentation.  
Se konferensens exakta tider 
på skolporten.se/konferenser.

 
Webbkonferens 
När och hur? 
16 november–7 december 2023  
Konferensens förinspelade föreläsningar publiceras den 
16 november kl. 08.00 och finns tillgängliga t.o.m. den 
7 december kl. 24.00. Titta i den ordning du vill och 
vid den tidpunkt som passar dig under hela perioden. 
Föreläsningarna är 60-90 minuter långa. 
 
Pris

Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
3 645 kr exkl. moms 9 oktober 2023

Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
4 295 kr exkl. moms 10 oktober 2023

 
Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. I 
priset ingår dokumentation. Ytterligare information om 
konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. 
Inloggningsuppgifter skickas ut kl. 08.00 på konferensens 
första dag.

info@skolporten.se | skolporten.se

Skolporten AB | C/O United Spaces 

Götgatan 22A, 118 46 Stockholm

Övrig information
För vem? 
Konferensen vänder sig till dig som möter 
barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Anmälan
Anmälan görs på skolporten.se/konferenser.
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt 
via e-post. Om inte, kontrollera gärna din 
skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning och villkor 
Vid avbokning fram till 30 dagar före kon-
ferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift 
(administrationsavgift 500 kr). Avbokas 
platsen senare än 30 dagar före konferensens 
datum sker ingen återbetalning. Deltagar-
platsen kan överlåtas till en kollega.  

OBS! Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller  
programändringar. Se aktuell information på 
skolporten.se/konferenser. 
 
Frågor om programmet?
Jonna van Dijk 
jonna.vandijk@skolporten.se
070-875 22 89

Läs om alla våra konferenser på  
skolporten.se/konferenser

eller scanna QR-koden.

Boka på  skolporten.se /konferenser

Vi erbjuder även digitala kurser för dig som önskar fördjupning inom  
ett specifikt ämnesområde. Läs mer på skolporten.se/digitala-kurser


