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INVITASJON til Nordisk førskolelederkonferanse 28.-29. april 2022 på Island i 

byen Hveragerði. 

Hveragerði (hveragerdi.is) 

MÅLGRUPPEN: 

Dagtilbuds ansvarlig och leder for dagtilbud i Danmark 

Leder for daghem och dagehemsföreståndare i barnehager i Finland 

Etatsleder / styreleder och styrer i Barnehage i Norge 

Barnehagesjefer och Leikskólastjóri i barnehager på Island 

Driftsleder – Utdanningssjef och rektor for førskoler i Sverige 

 

Nordisk førskole – Sammen for barns beste - Nordisk førskole er et nordisk samarbeid, et 

faglig samarbeid for ledere i nordiske førskoler finansiert av Nordplus Junior 2020-2023. 

Samarbeidende nordiske land er Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige og i forlengelsen 

Færøyene, Åland og de baltiske landene i Østersjøregionen 

www.nordiskforskola.org 

Prosjekteier av "Nordisk førskole" er byen Hveragerdi på Island. 

Deltakerland er Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige, og i forlengelsen er også 

Færøyene, Åland og de baltiske landene tenkt som partnere. 

Nordisk førskoles visjon er et langsiktig samarbeid der ledere i nordiske førskoler i alderen 0- 

6 år videreutvikler og styrker sin yrkesrolle. 

Et nordisk faglig nettverk for førskoleledere støtter og konkretiserer dagens og 

morgendagens utfordringer gjennom: 

http://www.nordiskforskola.org/


2  

 

• Et nordisk utviklingsforum for førskoleledere. 

• Tilbakevendende fysiske og digitale møteplasser. 

• Økt forståelse for landenes likheter og ulikheter. 
 
 
 

 
Konferanse informasjon: 

STED: Hotel Örk, Hveragerði, Island  

TID: 28.–29. april 2021 

KOSTNAD: Konferansen er helt gratis og gjennomføres også alltid digitalt. For den fysiske 

konferansens gjennomføring tas det forbehold om de til enhver tid gjeldende pademi- 

restriksjoner på Island og i de andre nordiske landene. 

Reise, losji og opphold dekkes av den enkelte deltager. Som deltaker bestiller du selv 

hotellrom samt lunsj og middag på Hotell Örk, som Nordisk førskole ikke er ansvarlig for. 

Konferanseregistrering: 

PÅMELDING TIL KONFERANSEN GJØRES VIA epost til: 

norden@nordiskforskola.org 

Påmedling är nu for langt till den 1 april 2022 

Send inn følgende for en fullstendig registrering - Navn - Tittel - Arbeidssted - Adresse – 

Land- ankomsttid til Island(fly) och om du/ni ska deltaga fysiskt eller digitalt. 

Registreringen er personlig og kan kun gjøres individuelt via e-post. 

Dersom du blir forhindret fra å delta fysisk, vennligst foreta en avbestilling direkte til 

hotell,flyseleskap og /eller reisebyrå. Send også en e-post til norden@nordiskforskola.org 

da det er et begrenset antall plasser. 

Ev. avbestillingskostnader for reise og losji dekkes av den enkelte deltager. 

 
Konferansens innhold og program: 

KONFERANSESPRÅK: Skandinavisk og engelsk. 

KONFERANSEINNHOLD: Vitenskap, bærekraftig utvikling, demokrati og likestilling. 
 
 

mailto:norden@nordiskforskola.org
mailto:norden@nordiskforskola.org
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Foredragspresentaasjon: 

Kristín Dýrfjörð Dosent at University Akureyri 
 

Early childhood education 
 

Neoliberalism - policy studies 

 Early childhood 

Sustainability and education 

Early childhood studies, Democracy in schools, Early Childhood Education in the spirit of the 
philosophy of Reggio Emilia, Educational Evaluation, Diversity and Religion in Early Childhood 
Education, Early Childhood Educational discourse, Connecting Art and Sciences through Play, Early 
Childhood Educational Curriculum Studies. 

Lecture: How to support teachers to work with natural sciences and ESD. 

ESD står för : Education for sustainable development. 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir Lector at University Akureyri 

Early childhood educator, specialized in teaching and leadership. Her field in research is play as a 

teaching method, literacy/language development through play, stories and digital technology and 

digital technology in ECED. 

Home page: https://annaelisaisl.wordpress.com/ 

Research and developmental projects: https://throunarverkefniogrannsoknir.wordpress.com/ 
 

Equlity in ECED: reality or a fairytail 

This lecture will focus on three sides of equality in ECED. Firstly I attempt to dicuss ECED as a women 

field. Furthermore, how that can have an effect on men entering the field and how that can have a 

possitve or a negative effect on childrens belives about gender, gender roles and equality. Secondly I 

will touch on the topic of the role of curriculum, communication and language in shaping childrens 

ideas about gender. Thirdly I will introduce a few ideas on how staff can teach equality, with the 

emphasis on gender equality. 
 

Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir Project manager at the Equality School of Reykjavík 
 

The Innovation Center for Education. 
School - and leisure department 
Department of Education and 
Youth/Born og unge in capital of 
Reykjavík 

This lecture will focus on how do we 
see gender equality in school work. 

 Her assistant Bjarklind Björk will do 
the lecture.



4  

Sævar Helgi Bragason: Advisor in Department for Climate and Green Communities 
Environment Agency of Iceland 

Webpage: Http://www.ust.is 

 

Konferansedag 1. - 28. april 2022 

8.30 - 9.00 Registrering med kaffe og tilbehør 

9.30 - 9.45 Åpning av konferansen: Aldís Hafsteinsdóttir, ordfører i Hveragerði 

9.50 - 10.00 Musikkshow fra Árnesingar musikkskole 

10.10 Forelesning: Sævar Helgi Bragason advisor in Department for Climate and Green 
Communities 

11.00 - 11.15 Pause Kaffe, vann, te 

11.15 Forelesning: Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir projekt manager at Equality school of 
Reykjavík/ Bjarklind Björk  

12.15 - 12.50 Lunsjpause 

13.00 - 14.00 Forelesning : Anna Elísa Hreiðarsdóttir lektor ved Universitetet i Akureyri 

14.15 - 15.15 Diskusjon - Kollegiale samtaler  

Pause for å gå en tur / svømme / slappe av / happy hour 

Felles middag på Hotel Örk kl 19.00 - 21.30 

Konferansedeltakere er velkomne til å spise sammen på hotellet, (middagen dekkes av den 

enkelte deltager) 

Konferansedag 2. 29. april 2022 

9.00 - 9.30 Frokost 

9.30 -11.00 Foredrag: Kristín Dýrfjörð dosent ved Universitet Akureyri 

11.00 – 11.30 Nordisk förskola presenterer översikt av  kollegiale samtaler med utgangspunkt 
fra Nordisk förskolas konferense i Finland mars 2021 – ( Ann Christin Furu doktor i pedagogik 
vid Åbo Akademi)  Annika Palmgren 1. biträdande projektledare, Tommy Larsen 2. biträdande 
projektledare  Nordisk förskola 

11.30 – 11.45 Paus 

11.45 – 12.15 Underholdning Erlendur Eiríksson skuespiller 

12.15 - 13.00 Lunsj  

13.00 – 13.30  konferanseavslutning med  digital optak fra Barnkulturfestival i Reykjavik i mars 
2022 -  Gunnvör Kolbeinsdóttir projektleder i Nordisk förskola

http://www.ust.is/
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Hjertlig velkommen! 

Nordisk førskola -Island 

 

Samarbeidspartnere med Nordisk førskole for gjennomføring av 

lederkonferansen 28.-29. april 2022. 

Det er mottatt midler fra Nordplus og den islandske fagforeningen for 

barnehageledere. 
 
 
 

 
 

HVORDAN KOMMER VI OSS TIL ISLAND fra Danmark-Finland-Norge og Sverige? 

Hveragerði ligger 40 km fra Reykjavík. Keflavík lufthavn ligger 45 km fra Reykjavík. 

All transport på Island er veldig enkel. 

Besøk disse nettstedene for mer informasjon. 

Flyvninger til Island og Nord Amerika | Icelandair 

PLAY | Select a date (flyplay.com) 
 

Egne utgifter: 

Fly, hotell, mat på kvelden, buss fra flyplassen til Hveragerði. Andre egne turer 

Hva trenger jeg å vite når jeg reiser til Island? 
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Forvent både kjølig/vått og godt vær. 

Det er nødvendig å ha badedrakt og gode sko for å se seg deg rundt i Hveragerði, og andre steder 

hvis du vil reise rundt på egenhånd. Islendinger går ofte i svømmebasseng og badestamper. I nesten 

hver eneste kommune på Island er det svømmebasseng og boblebad. 

Enkelt å leie bil og kjøre rundt. Du kan også sykle i nærområdet av Hveragerði. Tradisjonelle 

turistturer: Dagsturer f.eks. The Golden Ring (Se bilder nedenfor) 

Det er lurt å tilbringe den siste natten på Island enten i Reykjavík eller på et hotell ved Keflavík eller 

på Leifsstöð fordi flyreiser fra Island til Norden og Europa alltid går veldig tidlig om morgenen som 

regel mellom kl. 06.00 - 08.30. 

Buss til Keflavík tilbys fra de fleste hoteller i Reykjavík til Keflavík 
 
 
 
 

Geysir 
 

 

 
Gullfoss 

 

Þingvellir 
 


