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Pressmeddelande  Stockholm 11 februari 2021 
 
 
Årets Förskolekraft 2021 – Charlotte Hübner från Helsingborg 
 
Utmärkelsen Årets Förskolekraft 2021 tilldelas Charlotte Hübner, barnskötare i förskolan 
Utforskaren i Helsingborg. Hon får priset för sin skicklighet som pedagog och hur hon med sitt 
varma och glädjespridande engagemang bidrar till förskolans utveckling. Priset delas ut av 
Förskoletidningen. 
 
– Jag är så otroligt tacksam att någon tog sig tid att nominera mig. Detta är stort för mig och betyder 
mycket. Jag är så glad och stolt, det känns som att jag växt någon centimeter. Jag brinner för mitt arbete 
och älskar att göra det där lilla extra. Detta gör att jag bara vill fortsätta att göra ännu mer, säger Charlotte 
Hübner. 

Juryns motivering: 
”Med sitt professionella och varma bemötande är Charlotte en trygghet för barn, kollegor och föräldrar. 
Hon är en skicklig och ansvarsfull pedagog som tar sig an nya uppgifter med glädje och räds aldrig att 
tänka nytt utan ser utmaningar i sådant hon inte gjort tidigare - alltid med gott resultat och en erfarenhet 
rikare! Hennes positiva synsätt påverkar alla som hon har runt omkring sig. Charlotte brinner för hälsa och 
fysisk aktivitet och inspirerar till rörelseglädje varje dag. Hon har nära till skratt och ler och skrattar ofta, 
hon är påhittig och kommer gärna med idéer som utvecklar hela förskolan. Kort sagt en glädjespridande 
idéspruta!” 
 
– Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi lyfta de många fantastiskt skickliga pedagoger som arbetar i 
förskolan. Och Charlotte Hübner är en av dem, säger Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, som 
ställt två frågor till Charlotte: 
 
Vad är det viktigaste i ditt arbete?  
Det viktigaste är att känna att jag bidrar med något, att jag kan dela med mig av mina erfarenheter till 
barn, kollegor och även föräldrar. Att få barnen att känna trygghet och glädje av att vara hos oss i 
förskolan. Att få gå till mitt arbete och göra varje dag till den ”bästa” dagen.  

Vad får dig att behålla ditt engagemang för ditt arbete?  
En rektor som tillåter mig att växa i min roll som barnskötare, som lyssnar på mina idéer och tankar. Jag 
får vara mig själv och sprida glädje och energi omkring mig. Vi har ett tillåtande klimat, det är okej att 
göra misstag och jag får ha roligt och skratta varje dag med både kollegor och barn.  

Om Charlotte Hübner: 
Charlotte Hübner är barnskötare och arbetar i förskolan Utforskaren i Helsingborg som ingår i Norlandia 
förskolor. Hon brinner för rörelse och digitalisering och får genom kollegialt lärande möjlighet att 
inspirera och stötta sina kollegor inom detta. Charlotte är utbildad ledare för bamsegympa vilket kommer 
till glädje när hon peppar både barn och vuxna i Utforskaren till rörelse. Hon har arbetat som barnskötare 
sedan 2005 och på förskolan Utforskaren i två år. 
 
Om Förskoletidningen 
Förskoletidningen är en del av Gothia Kompetens och verkar för aktiv kompetensutveckling av hög 
kvalitet. Vi vill inspirera och engagera all personal inom förskolan liksom chefer och förtroendevalda och 
bidra till att verksamheten ständigt utvecklas. Chefredaktör, Malin Ring, redaktör, Maria Lannvik 
Duregård. Tidningen ges ut sex gånger per år. 
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Presskontakt 
Helén Kim 
Projektledare Marknad  
076-677 58 12 
helen.kim@gothiakompetens.se 

 
För en bättre dag på jobbet 
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård 
och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en 
bättre dag på jobbet. 
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