
 

 

 

 

 

Välkommen - NTA temautbildning Luft  
Hösten 2016 

 
 

 
Var? Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13c 
 
När? 15/9, 13/10 samt 10/11, kl 16-18:30 
 OBS! Om du går din första NTA temautbildning börjar du kl 15 vid 

det första utbildningstillfället (15/9), dvs du går en 
introduktionsutbildning på 1 timme före själva temautbildningen 
börjar. Samma lokal. 

 
Deltagarlista På sidan 2 finns deltagarlista för Linköpings pedagoger.  
 
Intro Introduktionsutbildning för nya 

Vi börjar med en introduktion i grundläggande tankar i NTA för 
förskolan, hur arbetssätten kopplas till läroplanerna i förskolan, 
skillnader och likheter mellan teknik och naturvetenskap, insyn i 
vilka teman som finns, överblick över progressionen inom NTA från 
förskola till årskurs nio samt hur NTA är organiserat både lokalt och 
nationellt. Obligatoriskt för nya NTA-pedagoger. 

 
Tema Temautbildning 

Vi träffas under tre eftermiddagar där vi gemensamt går igenom 
valda delar av lärarhandledningen, arbetar både praktiskt och 
teoretiskt med dessa delar, samt utbyter erfarenheter utifrån vårt 
arbete med barnen. Mellan varje tillfälle ska du som deltar i 
utbildningen genomföra en uppgift med barnen, som sedan kommer 
att vara underlag för diskussion och kollegialt utbyte vid påföljande 
tillfälle. Därför är det extra viktigt att delta vid samtliga tillfällen! 
Utbildningsintyg delas ut efter fullföljd temautbildning. 

 
Ingår Lärarhandledning och eftermiddagskaffe med smörgås.Tag med 

eget anteckningsmaterial. Om du behöver specialkost, så hör av dig 
till Ann-Sofi Johansson, annboh@linkoping.se, senast den 13 

september.  

 
 
 

Välkommen!! 
önskar  
Ann-Sofi Johansson, NTA-samordnare i Linköping 

mailto:annboh@linkoping.se
http://www.nta.kva.se/Teman/Luft1/


 

 

 
 
 
 
 
För att få arbeta med ett NTA-tema i barngrupp krävs utbildning i avsett tema. Efter 
genomförd temautbildning delas ett intyg ut. Utbildningen består av flera viktiga och 
obligatoriska delar, som tillsammans bildar en helhet, där syftet är att säkerställa 
trygghet och säkerhet hos pedagogen och stimulera till att vidareutveckla den egna 
verksamheten. 

 
Utbildningen består av följande delar:  

 Introduktionsutbildning, ca 1 timme. Denna går du i samband med din allra 
första temautbildning. 

 Sammanlagt en heldags temautbildning, fördelat på 3 utbildningstillfällen, 
där du under ledning av en NTA-utbildare går igenom delar av temat, 
praktiskt, teoretiskt och didaktiskt, samt där det kollegiala lärandet och 
utbytet ligger i fokus. 

 Arbete tillsammans med barnen mellan utbildningstillfällena. 

 Erbjudande om ytterligare fördjupande kompetensutbildning, kopplat till 
temat.  

 
 

 

 

 

Deltagarlista för NTA temautbildning Luft hösten 2016: 
 

Förskola Adress Pedagog 

Skattkistan Hagarydsvägen 3 Mia Arvidsson 

Skattkistan Hagarydsvägen 3 Maria Carlsson 

Fågelboet B Norrsättersgatan 15 Mikaela Nydén 

Fågelboet B Norrsättersgatan 15 Elisabeth Jarméus 

Blåsippan Fanjunkaregatan 122 Anette Jonsson 

Myrstacken Knivingegatan23 Lotta Pernmalm 

Myrstacken Knivingegatan23 Ingalill Styf 

Vidingsjö by 4 Vidingsjö by 4 Sofie Eldh 

Khadijas familjedaghem Atterboms gata 61 Khadija Al Kharab 

Förskolan Hackspetten i Ullstämma Ullstämmavägen 268 Anna Ankarby 

Förskolan Hackspetten i Ullstämma Ullstämmavägen 268 Karin Hjelte 

Förskolan Hackspetten i Hackefors Björkhagsvägen 53A Linda Andersson 

Förskolan Hackspetten i Hackefors Björkhagsvägen 53A Peter Ericsson 

Fsk Ugglan Fönvindsvägen 68 Emma Lööf 

Fsk Ugglan Fönvindsvägen 68 Parya Nikzadsson 

Fsk Ugglan Fönvindsvägen 68 Silvia Aho 

 
De som ska gå intro börjar klockan 15:00, den 15/9. Övriga börjar klockan 16:00. 

 


