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”Nordisk förskola”- Ett gränslöst Nordiskt nätverk 

	

”Nordisk förskola” är ett nordiskt professionsnätverk för ledare i förskolan. 
Projektägare av ”Nordisk förskola” är Hveragerdi kommun på Island. 
Medverkande länder är Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige och i en förlängning 
är även Färöarna, Åland och de baltiska länderna tänkta som samarbetspartners. 
 
Vår vision är ett långsiktigt samarbete där ledare inom nordisk förskola 0-6 år vidareutvecklar  
och stärker sin yrkesroll. 
Ett nordiskt professionsnätverk för förskolans ledare stödjer och konkretiserar dagens och 
morgondagens utmaningar genom; 

	

• Ett Nordiskt utvecklingsforum för ledare i förskola. 
• Återkommande fysiska och digitala mötesplatser. 
• Ökad förståelse för ländernas likheter, olikheter och förutsättningar. 
	
Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans! 
Kunskap och kompetens om utbildningssystem och olika pedagogiska inriktningar i de nordiska 
länderna utvecklar förskolan samt underlättar långsiktigt förflyttningen över gränserna för barn  
och vårdnadshavare samt yrkesverksamma inom förskolan Norden. 
”Ett gränslöst Norden – Ett Innovativt Norden - Ett synligt Norden – Ett utåtriktat Norden” i enlighet med 
Nordiska Ministerrådets utbildningsrapport ”FRAMTIDA NORDISKT UTBILDNINGSSAMARBETET”. 
	
En ”Konferens Tour” med fysisk och/eller digitala kollegiala möten kommer att genomföras i Norden 
runt under perioden 2020-2024 med uppstart i Finland 23-24 mars 2021. 
	
Projektstöd från Nordplus 
Nordisk förskola har för perioden 2020-2023 erhållit projektmedel från Nordplus för att skapa forum för 
ledare i nordiska förskolor där man utforskar innehåll, likheter och olikheter i läroplaner och styrdokument  
i de nordiska länderna. 
Professionsfrågor, demokrati, integrationsfrågor och jämställdhet är prioriterade områden samt att 
synliggöra praxis i nordisk förskola. 

	
	Nordisk Ministerrådets program för samarbete mellan de Nordisk länderna samt Åland, 
Färöarna och Grönland. 
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Kontaktuppgifter: 
 
Nordisk förskola hemsida: www.nordiskforskola.org 
 
Nordisk förskola – Island, Projektledare 
Gunnvör Kolbeinsdóttir – Förskolechef Leikskólans Óskalands, Hveragerði  
E-post: gunnvor@nordisktforskola.org 
 
Nordisk förskola – Sverige, Biträdande projektledare 
Annika Palmgren – Skolutvecklare i förskola, Vellinge 
E-post: annika@nordiskforskola.org 
 
Nordisk förskola - Danmark 
Dorthe Zachariasson – Institutionsleder Husumvold Köpenhams kommun 
Epost: danmark@nordiskforskola.org 

Nordisk förskola – Norge 
Tommy Larsen – Daglig leder Stenröd Barnehage, Halden 
E-post: norge@nordiskforskola.org 

Nordisk förskola – Finland 
Helena-Nukala-Kronlund – Chef för småbarnspedagogik, Nykarleby stad 
Malin Stenman – Chef för barn pedagogik, Larsmo kommun 
Epost: finland@nordiskforskola.org 

	


