
PROFILERING- Nya förutsättningar gäller from 2016-11-01   
 

Profilering Utbildning/Auktorisation Undervisning Miljö/Material Dokumentation 

Montessori Ansökan om montessori profilering utgår.    

I Ur och skur 75 % av personalen ska genomgå en 

grundutbildning I Ur och Skur. Omfattningen av 

grundutbildningen är fyra dagar och genomförs 

av friluftsfrämjandet. 

Obligatorisk närvaro vid minst ett 

nätverksmöte/år. 

Förskolan/skolan betalar service-avgiften till 

Friluftsfrämjandet. 

Kursinnehåll under de fyra dagarna som 

utbildningen genomförs är: 

Friluftsfrämjandets och I Ur och Skurs 

historik, idé och organisation. 

I ur och skurs – mål, pedagogik och 

metodik. 

Avtal, riktlinjer och kvalitetskrav. 

Hur rörelse och friluftsliv används i lär- 

och grupprocesser. 

Metoder i att arbeta 

ämnesövergripande/tema utifrån 

Lpfö98/Lgr11. 

Ledarskap 

 

Genom lek i naturen 

låta barnen utveckla 

sin fantasi, kreativitet 

sitt språk och sin 

sociala förmåga. 

Nyttja naturens 

mångfald utifrån 

varje barns 

förutsättningar. 

Krav på verksamhetsberättelse 

enligt mall till 

Friluftsfrämjandet. Varje år 

genomförs en föräldraenkät 

enligt mall. 

Reggio Emilia 2/3 av den pedagogiska personalen har 15 poäng 

utbildning i ”Reggio Emilias förhållningssätt”. 

1/3 förbinder sig att fortbilda sig inom de 

intresseområden som förskolan prioriterar 

Skall vara åldersindelat med två 

åldersgrupper i samma grupp. 

Förhållningssättet: Barn är kompetenta, 

starka och fulla av tilltro till världen. 

Pedagogens roll: Medforskande och 

medundersökande. Helhetssyn på 

barngrupp och arbetslag. Temaarbeten 

gemensamma för alla. 

Miljö/material 

anpassat efter barnen 

utifrån att barn är 

kompetenta. 

Kvalitetssäkring genom 

reflektion pedagogisk 

dokumentation och utvärdering 

på flera plan 

Äventyrspedagogik Grundkurs 1, med allmän inriktning 15 

högskolepoäng 

Innehållet är i första hand anpassat till 

skolan, förskolan och 

fritidsverksamheten. Kursen består av 

praktisk-metodiska moment utomhus, 

teoretiska moment, samt kursuppgifter 

som görs på hemorten. 

Kursen genomförs i form av två 4-dagars 

sammankomster, i internatform, den 

första på hösten och den på andra våren. 

Mellan sammankomsterna arbetar 

deltagarna med kursuppgifter. 

Kursdeltagaren ska 

ha tillägnat sig 

grundläggande 

kunskaper i hur man 

kan arbeta med 

äventyrspedagogik 

med barn- och 

ungdomsgrupper i 

alla åldrar, samt ha 

grundläggande 

kännedom om de 

teorier och den 

forskning som 

äventyrspedagogiken 

baseras på 

 

Individuell, skriftlig 

reflektionsuppgift  

Skriftlig och muntlig 

presentation av ett projekt.  

Skriftlig och muntlig 

presentation av en 

verksamhetsplan 

 


