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SAGOBYGDEN 
SKAPANDE SKOLA 2022  -  FORTBILDNING FÖRSKOLEPEDAGOGER

VI SKRÄDDAR-
SYR ENLIGT ERA 

ÖNSKEMÅL!HEJ BÄSTA FÖRSKOLEPEDAGOGER
Här kommer ett beprövat koncept på fortbildning och inspiration till er,  
i arbetet med barn inom förskolan och liknande verksamheter. 

I och med förändringen av Skapande skola bidraget för förskolan är nytt fokus på att erbjuda  
fortbildning till förskolans pedagoger. Vi på Sagobygden vill därför berätta om vad  
vi kan erbjuda er pedagoger och hoppas detta inspirerar er i framtida ansökningar.  

Vi på Sagobygden erbjuder pedagogisk fortbildning för pedagoger genom hela utbildnings- 
systemet. All vår fortbildning, likt det vi erbjuder barnen, är kopplat till läroplanen och de  
utmaningar som dagens pedagoger står inför.  

Muntliga berättandet som pedagogiskt verktyg har många användningsområden:
• Skapa lugn och ro
• Introducera nya ämnen och locka till lärande
• Bidra till relationsbyggen
• Bidra till och inspirera barnen till eget berättande
• Kan anpassas efter här och nu  

Sagobygden erbjuder halv eller heldagars workshops, digitalt eller fysiskt på plats. Våra berättar- 
pedagoger anpassar workshopen efter era behov, tidigare erfarenheter eller om ni har något  
speciellt fokusområde.  
Exempelvis kan en workshop fokusera på ren berättarteknik, hur man minns och återberättar en saga. 
Den kan också titta närmare på hur ni kan använda naturen som en arena för berättande. Vi erbjuder 
även fortbildning kring våra pedagogiska böcker Värdefulla Sagor och Gränslösa Sagor där ni både 
övar berättande och får tips kring hur böckerna kan användas i undervisningen. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

FÖR BOKNING, PRISUPPGIFT OCH FRÅGOR KONTAKTA:   
Tine Winther / Verksamhetsledare Sagobygden . tine.winther@sagobygden.se
Direkt: 0726-44 60 18 eller 0372-148 55, 0372-148 66 
Sagolika hälsningar och på återhörande från Tine och berättarpedagogerna Camilla, Mia och Jakob.
 


