Ansökan om medel för pedagogisk utveckling i förskolan
Härmed ansöker Drottningholms Montessoriförskola om medel för pedagogisk
utveckling i förskolan.
Då vi efter observationsrapporten från bla Våga Visa har förbättringsområden att
arbeta med har vi beslutat oss för att:
skaffa oss läsplattor/surfplattor för att ge barnen en möjlighet att lära sig
hur man hämtar information från ”nätet”, vara medforskare när deras
nyfikenhet är som störst.
Skicka en pedagog på kurs kring ”lärplattor i förskolan”
Kostnad: 7000 kr
Ett annat av våra förbättringsområden handlar om:
Pedagogisk dokumentation, vi kommer att inhandla litteratur kring de ämnet
och gå på föreläsningar.
Kostnad: 2500 kr
Jag kommer att gå på konferensdagarna ”Förskolechef” för att ta del av modern
forskning kring olika områden, de berör bla. Systematiskt kvalitetsarbete och
dokumentation, Genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd.
Kostnad: 3500 kr
Vi har bokat en föreläsning som handlar om ”Utmaningar i förskolan- om barn som har
svårt att styra sig själva” verkar vara en föreläsning som ligger i fas med de
PRISMA arbete som vi håller på att utveckla med våra pedagoger i det
privata chefsnätverket i samarbete med resursteamet.
Kostnad: 4000 kr
Inhandla mer litteratur kring ämnet ”barn som väcker funderingar”, hitintills har vi
köpt 6st böcker av Gunilla Gerland och Ulrika Aspeflo.
I början på året hade vi en kurs i L ABC- barnolycksfall, känns tryggt att alla får ta
del av nya råd och rön med jämna mellanrum.
Kostnad: 10000 kr
Under hösten går 2 av pedagogerna på en assistentkurs ”Montessoripedagogiken i ett
nötskal och den vuxnes roll”som leds av Ulla Wikefeldt från Maria Montessori
institutet, vi vill att alla som arbetar här på Drottningholms Montessoriförskola
ska gå den för att vi ska hålla en hög kompetens bland pedagogerna.
Kostnad: 7000 kr
Så vi ansöker om en summa av: 34000 kr
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