Förskolan och juridiken
Mikael Hellstadius är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på
Utbildningsdepartementet i tio år samt tidigare som undervisningsråd på
Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i ett stort
antal olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de
större reformer som genomförts på området under senare år, bl.a. som
projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också
varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga
rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.
Förskolan har sedan slutet av 1990-talet kontinuerligt närmat sig skolan,
främst organisatoriskt men även innehållsmässigt. Enligt den nya skollagen
som började gälla den 1 juli 2011 är förskolan en skolform som tillhör
skolväsendet och förskolan är nu också mer generellt integrerad i
lagstiftningen jämfört med tidigare. Samtidigt som den nya skollagen började
också en reviderad läroplan gälla för förskolan.
I den här utbildningen fokuserar vi på områden och aktuella
frågeställningar som är relevanta i förskolans dagliga verksamhet.
Utbildningen ger också grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt,
offentlighet och sekretess m.m. Stort utrymme för deltagarnas egna frågor!
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Vad innebär den nya skollagen och den reviderade läroplanen för
förskolan?
Aktuella reformer på förskolans område
Tillsynsansvaret över barnen
Förskolan och hemmet
Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt
Barn med behov av särskilt stöd
Medicinering och egenvård i förskolan
Anmälningsplikt till socialtjänsten
Dokumentation
Ingripanden mot barn
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• Målgrupp: förskolechefer, andra med ledningsansvar inom förskolan,
tjänstemän på förvaltningen

• Datum: tisdag 13 juni
• Tid: kl. 09.00-16.00
• Pris: 1490 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika
• Anmäl dig senast: tisdag 23 maj
• Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se
Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag.
Plats kan överlåtas.
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