
 

 

www- positivtledarskap.se               tel.0708 157546 

 

Utbildninginsats  ”Förskoleföräldrar”  

för personalen på  Runstyckets förskola Malmö hösten -09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker denna kurs har varit givande och den 

håller fortfarande i sig och det kommer också 

att så förbli i framtiden. Den ger effekt både 

på barnen och på oss i personalen på ett positivt 

sätt.                                                        Ingela Blomhage 

 

 

Vi har lärt oss mycket om vardagssituationer. 

Tänka positivt och få en bättre relation till en 

del barn.                                         Celilia Wendt 
 

 

Ser mer det positiva. Konflikterna har blivit 

färre i barngrupperna. Uppmuntrar mer även 

privat. Utbildningen har stärkt mig mycket. 
                                                                   Els – Marie 

 
 

Ser oftare det positiva. Löser konflikter på ett 

lugnare sätt. Stärker självkänslan hos barnen 

mera nu, efter utbildningen.           Louise Mollin  

 

Jag har lärt mig att hitta ännu fler positiva 

sidor hos barnen. Vi som pedagoger är ännu mer 

öppna mot varandra.                             Lena  

 

Varje barn på vår avdelning har fått mycket 

mer positiva kommentarer av oss personal, även 

barnen har tagit till sig detta och säger positiva 

saker till varandra.         Anette Hassel 

 

 

Man tänker en gång extra hur man uttrycker sig 

och om man kan vända situationen/konflikten till 

något positivt.  En positivare stämning.         Eva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag känner mig ännu mer som en positiv 

pedagog. Konflikthanteringen känns lättare, 

lugnare barngrupp. Utbildningen för mig har 

varit fantastiskt givande både som pedagog och 

förälder.  Mycket tänkvärt, konkreta tips.                          
                                                      Sofia Kroeker 
 

Känner mig bättre i mon roll som pedagog. 

Tänker efter mer med kontot. Hur känner 

barnet sig? Blir en mer positiv stämning Kul att 

det blev så bemött av föräldrarna. Kul att 

kanske t.o.m. kunna komma med något tips till 

föräldrar i vissa situationer.          Linda Johansson 

 

Mer medveten om hur jag tilltalar /bemöter 

barnen. Främjar jag deras självkänsla?! 
                                                                        Alexandra 

  

Jag tycker min relation till barnen har 

förbättrats. Det är härligt att se hur mycket 

positiva kommentarer och ett positivt 

förhållningsätt från min sida påverkar dem. 

Även dialogen med föräldrarna som var med på 

föräldramötet har blivit öppnare.   Anna Waldén 

 

 

Väldigt tänkvärt! 

Blivit mer positivt – mysigare stämning 

Lättare konfliktlösning genom att vi 

uppmärksammat barnens handling – konsekvens. 

Försökt SE varje barn mer än tidigare.   
                                                Johanna Martinsson 

 

 

 

 

 

 

 

Vad har utbildningsinsatsen haft  

för betydelse för dig? 


