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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
En skolhuvudman ska anmäla till Skolverket de förskolechefer som ska genomgå fortutbildningen. Endast
den som innehar befattning som förskolechef, och har arbetat som sådan minst ett år på halvtid eller
motsvarande ges tillträde till kursen. Skolverket översänder i sin tur anmälda deltagare till lärosätet för
antagning enligt de regler som gäller för antagning till Fortbildning för förskolechefer .

Kursens uppläggning
Provkod Benämning Högskolepoäng

FFU1 Fortbildning för förskolechefer 7.5

Kursens innehåll
Kursen syftar till att stärka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla pedagogisk verksamhet i
förskolan inriktad mot barns utveckling och lärande. Kursen belyser de mål och riktlinjer som styr förskolan,
och det ansvar som tilldelas förskolechefen knutet till myndighetsutövning, rättighetsfrågor och pedagogiskt
ledarskap med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete; samt kommunikation och samverkan.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
-	visa god kunskap om de mål, riktlinjer och grundläggande värden som konstituerar och styr förskolan, och
särskilt de krav som ställs på och ansvar som tilldelas förskolechefen vad gäller att leda pedagogisk
verksamhet,
-	redogöra för, analysera och diskutera begreppet pedagogiskt ledarskap och dess betydelse för
förskoleverksamhet,
-	redogöra för och tillämpa teorier som presenterats i kursen, för att förstå barns utveckling och lärande i
förskolans verksamhet,
-	visa god kunskap om hur man i samverkan med personal kan kartlägga, analysera och organisera för
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. 

Undervisning
Undervisningen är till största delen förlagd till internat, och utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten,
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hemuppgifter och individuellt processkrivande. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.
Närvaro är obligatorisk vid internatstillfällena. Vid frånvaro sker komplettering genom individuell skriftlig
inlämningsuppgift.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom individuell skrivuppgift. För detaljerad information se studiehandledningen för
kursen.

Som betyg på kursen används en två-gradig skala. Kursen bedöms med betygsgraderna Godkänd och
Underkänd

Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.

Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Kursdeltagare som inte har fullgjort ett obligatoriskt moment under kursens gång tillåts att delta i avslutande
tentamen. Slutbetyg på hela kursen ges dock inte förrän kursdeltagaren har fullgjort samtliga obligatoriska
och examinerande moment.

En kursdeltagare, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt
att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till
ansvarig studierektor.

Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges, är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har kursdeltagaren rätt att en
gång per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan. 

Övrigt
Kursen är en uppdragsutbildning i Utbildningsdepartementets och Skolverkets satsning Fortbildning för
förskolechefer.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och presenteras två månader innan
kursstart på institutionens webbplats.
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